
»
Új

AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

C E L L D Ö M Ö L K   V Á  R O S   Ö N  K O R  M Á N Y  Z A  T Á  N A K   L A P  J A

XXIV. ÉV FO LYAM 13. SZÁM (565) 2012. AUGUSZTUS 31.

» Az új kenyér
ünnepe 3.

» Sportpályát
avattak 5.

» Negyvenéves 
a mûvelõdési
központ 9.



Felhívás

2012. évi sárga kukás gyûjtési napok

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a csoma-
golási hulladékok szelektív gyûjté-
sét havonta kétszer a következõ
KEDDI napokon végzi:

szeptember 11.
szeptember 25.
október 9.
november 6.
december 4

Kérjük, a gyûjtõzsákokat és a gyûjtõedé-
nyeket a fenti napokon reggel 6.00 órá-
ig szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!

CELLI HUKE KFT.
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Augusztus 20. ünnep a magyarság szá-
mára: ekkor ünnepeljük államalapító
Szent István királyunkat, az Alkot mányt,
a magyar államiságot, valamint a ke-
nyér, az új kenyér ünnepe is, hiszen ko-
rábban ilyenkor fejezõdtek be az aratási
munkák. 
Mibõl lesz, és mit is jelent számunkra a
kenyér? Hagyo má nyo san búzából sütik,
ahogy az öregektõl hallottuk, a búzát
életnek is nevezték... S hogy milyen je-
lentõs szerepet töltött be mindig is a
magyar gasztronómiában, erre utal sok-
félesége is: mert sütöttek régen kemen-
cében mosolygós, szép, kerek cipót, de
ott sorakozott fel mellette a hosszúkás
vekni is. A kenyérformázás végén a ke-
nyértésztából leszakítottak egy darabot,
hogy a dagasztóteknõ oldaláról levakar-
ják az odaragadt tésztát, ez volt az ún.
vakaró vagy vakarcs, mely a gyermekek
kedvenc csemegéje volt, de a kenyérsü-
tés napjának reggelén sütötték a ke-
mencés lángost vagy langallót is, me-
lyet tejföllel ízesítve fogyasztottak.
Manapság is egyre változatosabb ke-
nyereket fogyasztunk: van sima fehér,
teljes kiõrlésû lisztbõl, rozslisztbõl ké-
szült, de többmagkeverékes, kukoricás,
krumplis, hagymás kenyeret is kapni a
piacon. A magyarságnak a kenyérrel ki-
alakított bensõséges viszonyáról árulko-
dik az is, hogy a katolikus családokban a
kenyér megszegése elõtt a családfõ ke-
resztet rajzolt az aljára. És a megszemé-
lyesítés: mert ki hallotta a kenyeret éne-
kelni? Milyen a kenyér éneke? És mirõl
dalol? A választ egy közismert újságíró
egyik könyvében találtam meg, így ír:
„A frissen sült kenyerek lágyan ropog-
nak, halkan töredezik a héjuk, finoman
szisszen rajtuk a hajszálvékony repedés,
ahogy ezzel az ismeretlen, hideg világ-

gal ismerkednek. A világgal, aminek
napról napra életet adnak, talán hitet is,
valahányszor egy ember megtöri a min-
dennapi kenyerét…”
Augusztus 20-án Fehér László mondott
ünnepi beszédet, melyben hangsúlyoz-
ta: tekintsünk büszkén a múltunkra és
bizakodással a jövõbe. Jelentõs szerepe
van a közösségnek is, hiszen a közösség
összetartó erejére van szükség ahhoz,
hogy eleget tudjunk tenni a kihívások-
nak. Visszatekintett a közelmúltra, ami-
kor több, mint 2 milliárd forintos össz -
értékû beruházást hajtottak végre, en-
nek következtében alakult ki a város
mai arculata. És beszélt a jelenlegi
munkákról, valamint a tervekrõl is: a JU-
FA Ungarn Kft. fejlesztéseirõl, melyek a
turizmust szolgálják majd. Külön kitért a
Ke me nes aljai Mûvelõdési Köz pont és

Könyv tár 40 éves múltjára: az intéz-
mény jelentõségét méltatta, mely ko-
moly erõ fe szítéseket tett és tesz a
mûvelõdés terén. Ebbõl az alkalomból
köszöntötte Fehér László polgármester,
Söptei Jó zsef né alpolgármester-asszony
és Far kas Gábor jegyzõ az intézmény

igazgatónõjét, Pálné Horváth Má riát, két
munkatársa, Lónainé Kon dics Zsuzsanna
és Szalóky Attila pedig polgármesteri
oklevelet vehetett át. 
Ezután a történelmi egyházak képviselõi
megáldották és megszentelték az új ke-
nyeret, majd ünnepi összeállítás követ-
kezett a Soltis színház, Joós Vik tória és a
Tücsök bábcsoport elõadásában.
Pedagógusnap alkalmából kapott kitün-
tetést Kerekes Gábor tanár, a Szent Be -
ne dek Katolikus Általános Iskola igazga-
tóhelyettese, Kovácsné Keszei Zsu zsan -
na tanító, Ozorainé Gyarmathy Mag -
dolna tanár, Szabóné Limpár Tímea óvo-
dapedagógus, Szabóné Németh Má ria
tanító. A Semmelweiss-nap alkalmából
vehetett át elismerést Dr. Farkas Péter
Imre orvos, a Kemenesaljai Egye sített
Kórház igazgatója, Figder Jenõné fiziote-
rápiás asszisztens, Hor váth Katalin or-
vos-asszisztens, Dr. Pro hászka Ildikó fog-
orvos, Tóth Lász lóné kisgyermeknevelõ.
Augusztus 20. állami ünnepünk tisztele-
tére alapított Celldömölk Váro sért Ér -
dem érmet vehetett át Bali Já nos né élel-
mezésvezetõ, Csiszár Istvánné gaz dasági
ügyintézõ, Enyinginé dr. Batári Borbála
aljegyzõ, Jenei Zsolt vállal kozó, Sala -
mon né Csó tár Adrienn testnevelés-bio-
lógia szakos tanár, edzõ. Celldömölk Vá -
rosért Em lék lap elismerésben részesül-
tek: Czi gány Gyula nyugalmazott vasúti
mérnök, Gyõri Ele mér né iskolatitkár,
Orth Imréné költségvetési ügyintézõ.
Keme nes aljáért díjat vehetett át Bors
László tanár, Tamás Judit tanár, Hajba
Éva csecsemõgondozó, Ko vács Zoltánné
orvos-asszisztens, Dr. Szen te Tamás
Zoltán háziorvos, Tar István Jánosné ápo-
lónõ, Lampért Sándorné óvodapedagó-
gus, Varga József vállalkozó, Keresztúri
Csabáné fogászati asszisztens, Keresztes
Lászlóné, Kemenes ma gasi-Szergény kör-
jegyzõje.

»LOSONCZ ANDREA

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe

A MÛVELÔDÉSI KÖZPONT EZEN A NAPON ÜNNEPELTE 
FENNÁLLÁSÁNAK 40 ÉVES ÉFORDULÓJÁT



2012. augusztus 8-án rendkívüli ülésen
döntött Celldömölk Város Képviselõ-
testülete arról, hogy kerüljön teljes fel-
újításra a Szabadság tér 2. számú tár-
sasház. Azért esett erre az épületre a
választás, mert egyrészt a vonattal, au-
tóbusszal a városba érkezõket ennek
az épületnek a látványa fogadja, és
más képet fest egy értékes, de felújí-
tott lakóház, mint egy elhanyagolt ál-
lapotban lévõ, másrészt valóban felújí-
tásra is szorul.

– A városban vannak olyan épületek,
amelyek esetében az önkormányzat a
tulajdonos, ilyenkor bérbeadóként van-
nak bizonyos kötelezettségei, amelye-
ket teljesíteni kell, és vannak olyan la-
kóépületek, amelyek idõközben társas-
házzá alakultak. Az utóbbi esetben a
különbözõ munkálatokról a társasházi
közgyûlés dönt, ilyenkor az önkor-
mányzatnak is – tulajdoni arányában –
szavazati joga van. Esetünkben is ez a
helyzet: a társasházi közgyûlés dönté-
sének következtében mindegyik lakás-
tulajdonos vállalta a rá esõ rész kifize-
tését. A Szabadság tér 2. alatt nyolc la-
kás van, de egyelõre az önkormányzat
több ségi tulajdonos – tudtuk meg Dum -
mel Ottótól, a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályának vezetõjétõl. 
»Az épület teljes felújításáról döntött a

testület. Mi minden fér ebbe bele?
– Tavaly a tulajdonosok közgyûlése úgy
döntött, hogy az épületen tetõcserét
hajtsanak végre. Ehhez a cserepet már
meg is vásárolták, nagyrészt képviselõi
felajánlásból. A mostani döntés értel-
mében pedig – a lakóház értékét növe-
lendõ – határoztak a nyílászárók cseré-
jérõl illetve a homlokzati színezésrõl.
»Miért épp erre a társasházra esett a
választás?
– Több társasház részérõl is felmerült
az igény a felújításra, de ilyenkor az
önkormányzat kénytelen mérlegelni:
mivel a társasháznak nem volt köztar-
tozása, az önkormányzati bérlakásban
élõknek lakbérhátraléka, a korábbi
években a méretlen elektromos fõve-
zetéket kicserélték, kéményeket rakat-
tak át és nem utolsó sorban a tulajdo-

nosok vállalták a felújítási költségek rá-
juk esõ részét, ezért az önkormányzat
is szívesen ajánlotta fel a segítségét.
»Hol tartanak jelenleg a munkálatok? –
kérdésünkre Bakó István, a Városgond -
nokság igazgatója adott választ.
– A múlt héten állványoztak, és meg-
kezdõdött a tetõcsere. A fõbb munká-
latok várhatóan egy hónapig tartanak
majd. Sok függ attól, mikorra készül-
nek el az egyedi méretû nyílászárók. 
»Milyen anyagi forrás áll rendelkezésre?
– Az év elején az önkormányzat 10 mil-
lió forintot különített el társasházi fel-
újítások céljára, a jelenlegi felújításra
ebbõl az alapból valamivel több, mint
5 millió forint kerül most felhasználás-
ra. Idén már a Városgondnokság is kü-
lönített el forrást a cserepek lecserélé-
sének munkájára, az ez évi fel nem
vett képviselõi tiszteletdíjat is meg kell
említeni, de a lakóközösség tagjai is
arányosan  hozzájárultak  a  felújítás
költ ségeihez. 
Elmondhatjuk, hogy ennek a felújítás-
nak üzenet-értéke van: a fentiekbõl is
látható, hogy az egy lakóközösségben
lakóknak érdemes társasházzá alakul-
ni, felújítási alapot képezni, a köztarto-
zásokat rendezni, mert az önkormány-
zat is szívesebben áll egy ilyen kezde-
ményezés mögé. 

»LA

Évszázadok óta a Római Katolikus
Egyház egyik fontos ünnepe Nagybol -
dogasszony napja. A Nagyboldog asz -
szony napi búcsú alkalmával a Mária
Rádió a Mária Út Közhasznú Egyesü -
lettel karöltve 35 településen átívelõ
gyalogos zarándoklatot szervezett Bu -
da pestrõl Celldömölkre. A zarándokok
augusztus 7-én indultak a fõvárosból,
és  Nagyboldogasszony  ünnepnapja
elõtt, augusztus 14-én érkeztek meg
településünkre. A városhatárban Karádi
Mihály önkormányzati képviselõ fo-
gadta õket. Augusztus 15-én az ünnepi
szentmisét Bíró László püspök celebrál-
ta a Kegytemplomban, mely zsúfolásig
megtelt hívõkkel, zarándokokkal. A
püspök prédikációjában megemléke-
zett Mária mennybe menetelének ün-
nepérõl, az emberi lét értelmességérõl:
– A Szûzanyát úgy szoktuk emlegetni,
mint a hívõ ember archetípusát. Vagy -
is, ami vele megtörtént azt a hívõ em-

ber reméli, hogy vele is megtörténik.
Azt ünnepeljük ma, hogy aki megéli

hûségben az állapotbeli kötelességét,
annak az élete célt ér. Az ünnep fel-
emeli a tekintetünket, rávilágítva arra,
hogy a létnek nemcsak horizontális,
hanem vertikális iránya is van.
A Szûz Mária tiszteletére bemutatott
szentmisét követõen körmenet indult a
templom körül. A szentmise keretében
Bíró László püspök megáldotta a Mária
Út nyugat-magyarországi szakaszát, de
ezen a napon több városban pl. Esz -
tergomban, Mátraverebély-Szent kú ton
és Csíksomlyón is átadták a Mária Út
egy-egy szakaszát. Ugyanezen a napon
a hívõket szentségimádásra is várták a
kegytemplomba.  A  Nagyboldog asz -
szony napi búcsú zárásaként, szentmi-
se kíséretében avatták fel Lancsics Bo -
nifác bencés szerzetes emléktábláját az
Árpád-kori romtemplomnál. A dömölki
romtemplom falán elhelyezett tábla
arra emlékeztet, hogy a „Boldog as z -
szony  Anyánk  kezdetû  Mária-ének
szer zõje e templom romjai alatt alusz-
sza örök álmát.”

»VZS
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Felújítják a Szabadság téri társasházat

Búcsú Nagyboldogasszony tiszteletére



Augusztus 14-én átadták a Kolozsvári úti
sportkomplexum 40x20 méteres mûfü-
ves pályáját. Az új létesítmény nagy-
részt a Magyar Labdarúgó Szö vetség ál-
tal kiírt pályázati támogatásból épült. A
pálya teljes bekerülési költsége 27 mil-
lió forint volt, ehhez önerõt 15%-ban
Celldömölk Város Önkormányzata nyúj-
tott, a hiányzó 15%-ot pedig önzetlen
összefogással a város vállalkozásai és
vállalkozói biztosították. A szervezés
nem könnyû munkáját Fehér László pol-
gármester, Balázs Béla, a CVSE ügyve-
zetõje és Sebestyén Attila utánpótlás
szakágvezetõ vállalták magukra.
Pályaavató beszédében Fehér László
polgármester kifejezte örömét a pályá-
zat megvalósulását illetõen. Emlé kez te -
tett a latin közmondásra: Ép testben ép
lélek. Ezt segíti elõ az újabb létesít-
mény, hiszen a pályák számával növek-
szik a mozgási lehetõség is. Egyszerre
több helyen is tarthatnak edzést a vá-
rosban mûködõ vagy idelátogató csa-
patok. Sõt, az iskolás korosztály is na-

gyobb esélyhez jut ezáltal. Az iskolás
korban szokássá váló mozgásigény
felnõtt korban is megmarad. A város
vezetése fontosnak tartja, hogy az itt
lakók egészséges életmódot folytassa-
nak, és ehhez elengedhetetlenül szük-
séges a sport. Ezzel a pályával már
kettõre emelkedett a mûfüves pályák
száma a városban, az elsõt kifogástalan
minõségben a Ke mélyép Kft. és a Máv -
épcell Kft. készítette öt évvel eze lõtt.
Üdvözölte a sportkedvelõ celldömölki-
eket Mészöly Kálmán, a labdarúgó-vá-
logatott volt szövetségi kapitánya is. Az
ünnepi programban elõször a celli ifjú
focipalánták legyõzték a sárvári vendé-
geket, majd a CVSE alkalmi öregfiúk
csapata játszott a szombathelyi Ha la -
dás fiatalabbnak tûnõ és összeszokot-
tabb öregfiúk csapata ellen kevesebb
sikerrel.
A jelenlegi pálya megvalósulásában a
következõ cégek és vállalkozók nyújtot-
tak segítséget: fõtámogató: Swietel sky
Vasúttechnika Kft., Kemenesvíz Kft., HU-
KE Kft., OPAL Tartálypark Zrt., Wewalka
Kft., Cell-Co op Kft., Boros Te am, S.A.P.
Autópatika Kft., Cseh Sörker Kft., Kis-

Rábamenti Takarékszö vet ke zet, Celli
Sághegyalja Zrt., Leier Autó Kft., Apá -
czai Könyv kiadó Kft., Bakó-Trex Kft.,
Cell-Bahn Bau Kft., Celldömölki Kistér -
ség Önkormányzatainak Társulási Taná -
csa, Ki nicz ky Mérnöki Iroda, Zöld Csiga
Kft., Kóbortrans Kft., Hegyhát Kemenes -
aljai Vízitársulat, Celli Green Kft., Prak -
ticell Kft., Cellszerviz Trade Kft., Antók
Nyom da Kft., KÖNIG Masch inen Sütõ -
ipari Gépgyártó Kft. »LA

Immár 62 éves hagyomány az országban a
Vasutasnap megrendezése, a vonatközle-
kedésért felelõs dolgozók ünnepe. A MÁV
csoport július 7-én hét városban – köztük
Celldömölkön is – megrendezte a vasutas
társadalmat ünneplõ juliális rendezvényt.
Az ideérkezõ vasutasokat és vendégeiket
egész napos programok: sport, kultúra és
gasz tronómia kötötte le a CVSE sportpályá-
ján.  Az  esemény  ünnepélyes meg nyitóval
kezdõdött, ahol Söptei Józsefné alpolgár-
mester méltatta a vállalat eddigi tevékeny-
ségét, a vasúti dolgozók áldozatos munká-

ját. A szakma képviseletében Szórád Ró -
bert, a MÁV-START üzemeltetési vezérigaz-

gató helyettese szólt, megemlítve a vasút-
társaság néhány, a közeljövõben megvaló-
suló fejlesztéseit is. A családi napon már a
délelõtti órákban várták a vasúti dolgozókat
egy kispályás futballbajnokságra, a házia-
sabbak a fõzéstudomány rejtelmeibe is be-
lekóstolhattak. Mindeközben a nagyszínpa-
don egész nap koncertek és kulturális prog-
ramok szórakoztatták a közönséget. A csa-
lád legkisebb tagjai is találtak kedvükre va-
lót, ugrálóvár és óriás fajátékok várták õket
a sportpályán. A juliális népszerûsége az
idei évben sem lankadt, közel négyezren
keresték fel a 62. Vasutasnap celldömölki
helyszínét. 

»VZS
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A közelmúltban változások történtek a
Celldömölki Önkéntes Tûzoltó Egye sü -
let vezetésében. Ennek szellemében az

új vezetõség nyitott a fiatal utánpótlás
nevelésére. A fiatal korosztály megszó-
lításának egyik alappillére, hogy a
lánglovagok megismertessék az általá-
nos iskola alsó tagozatos diákjait a
tûzoltóság feladataival, kedvet éb-
resztve arra, hogy a késõbbiekben le-
gyen utánpótlása az önkéntes tûzoltó-
ságnak. Az elmúlt tanév vége felé a
Szent Benedek Katolikus Általános Is -
ko la 3. a osztályos tanulói vettek részt
a programon. A gyerekek rövid elmé-
leti ismertetést követõen betekinthet-
tek a tûzoltóság életébe. Bejárták az

épületet, egy rövid idõre birtokukba
vették a gépjármûveket, lelkesen vet-
ték fel magukra a tûzoltók által hasz-
nált védõruházatot. A legbátrabbak ki-
próbálhatták a tálcatûz oltását is. A
gyerekekkel való találkozás célja ép-
pen az volt, hogy bepillantást nyerje-
nek a tûzoltók munkájába, emberileg,
közelrõl megismerkedjenek velük. A
kisiskolások számára sok-sok újdonsá-
got nyújtott a látogatás, élményekkel
telve távoztak az állomásról. Színes raj-
zokkal mondtak köszönetet az ÖTE pa-
rancsnokának, Tatai Tibornak, illetve
Ko csis Péternek, az Önkormányzati Tûz -
ol tóság parancsnokának. 

»VZS

„Tûzoltó leszel, s katona…”

Sportpályát avattak

A vasutasokat ünnepelte az ország

BALÁZS BÉLA, MÉSZÖLY KÁLMÁN, FEHÉR LÁSZLÓ ÉS HOMLOK ZSOLT VÁGTÁK ÁT
AZ ÚJ PÁLYA SZALAGJÁT
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Legyen szó közigazgatási intézmé-
nyekrõl, gyártó üzemekrõl, irodaházak-
ról vagy a mindennapi élet egyéb terü-
leteirõl, mindenütt vannak olyan külön-
leges értékek, melyek védelemre szo-
rulnak. Az FSC Rendszerház Kft. nevéhez
a biztonságtechnikai rendszerek teljes
palettája köthetõ, mind a tûzjelzõ rend-
szerek, a riasztó- és beléptetõrendsze-
rek, mind a TV antenna, a videómegfi-
gyelõ és a kórházi nõvérhívó rendsze-
rek és még számos rendszertípus alkot-
ják a cég profilját. Hogy pontosan mi-
lyen tevékenységi körök kapcsolódnak
még a vállalathoz, errõl Parádi Balázs
cégvezetõt kérdeztük meg. 
»Hogyan került kapcsolatba a bizton-
ságtechnikai területtel?
– Az elektronikai és mûszaki dolgok
iránt már gyerekkoromban elkezdtem
érdeklõdni, késõbb felsõfokú tanulmá-
nyaimat is ilyen irányba orientáltam. A
Budapesti Mûszaki Fõiskolán bizton-
ságtechnikai mérnökként diplomáz-
tam, ezt követõen az Általános Vállal -
ko zási Fõiskolán közgazdászként vé-
geztem. Szakmai gyakorlatot Budapes -
ten illetve a fõváros más vállalkozásai-
nál szereztem, az elsajátított ismere-
tekbõl az FSC Rendszerház Kft. megala-
kulásától kezdve tudtam profitálni.
»Milyen múltra tekint vissza a cég?
– Vállalkozásunk 2005-ben alakult
meg, ezt megelõzõen 2000-tõl egy
má sik vállalkozásban divizionális jel-
leggel folyt a gyengeáramú üzletág
mûködése, mely tevékenységre alakí-
tott önálló gazdasági társaság FSC
Rendszerház Kft. néven került beveze-
tésre. Az áttörés 2002-ben volt érez-
hetõ, ekkor egyre több nagy volumenû
megbízás érkezett a megrendelõinktõl.
»Mi a vállalat fõ profilja?
– A vállalkozás fõ tevékenységi köre az
épületi és létesítményi gyengeáramú
hálózatok tervezése, kivitelezése és
karbantartása, melyben lendületes fej -
lõdés tapasztalható évrõl évre. Foglal -
ko zunk többek között tûzjelzõ, video-,
beléptetõ és riasztórendszerek mû sza -
ki üzemeltetésével is. 
»Melyik szolgáltatás a legkeresettebb?
– A tûzjelzõ rendszerek építése húzóerõ
a piacunkon, ami vélhetõen a jogsza-
bályi elõírásokból is adódik. Ugyan ak -
kor a videórendszerek tekintetében is
egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ko-
runk piaca az új beruházások részének
tekinti a jó minõségû berendezéseket,
melyek az IP (Internet Protokoll) irá-
nyába viszik a világot. 

»Milyen referenciákkal rendelkezik a
vállalkozás? 
– Az elmúlt években számos nagy vo-
lumenû projektben kaptunk megbízást.
Meghatározó értékesítési terület a nyu-
gat-magyarországi régió, de erõsödni
látszik Budapest és környéke is. Többek
között a celldömölki Városháza, a sár-
vári rehabilitációs kórház, a sárvári
fürdõ mindkét ütemû beruházása is
minket választott, de referencialistán-
kat bõvítik a Nyugat-Magyarországi
Egyetem soproni és gyõri épületei is –
mely közel 10 egyetemi épület komp-
lett gyengeáramú rendszerrel való fel-
szerelését jelenti. Kiemelném mind-
ezek mellett az Állami Autópálya-ke-
zelõ üzemeltetésében lévõ mérnöksé-
gi épületek gyengeáramú üzemelteté-
sét, amit sikerként könyvelhetünk el,
hisz ezzel celldömölki kisvállalkozás-
ként az országos piacra is eredménye-
sen kiléptünk. 
»Mennyire tartja a cég szem elõtt a
szakmai megújulást?
– A referenciák eléréséhez erõforrások-
ra van szükség, ezért kollégáink, kivi-
telezõink folyamatos képzésben vesz-
nek részt, az irodai kollégák szintúgy
részt vesznek belsõ tanfolyamokon.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a szakmai
újdonságok elsajátítására, fontos, hogy
a szakmát magas szinten tudjuk
mûvelni, és mindezt partnereinknek is
tovább tudjuk adni.
»Várhatóan milyen fejlesztések való-
sulnak meg a jövõben? 
– Ebben az évben különbözõ beruházá-
sokat indítottunk el. Egyrészt felfrissí-
tettük a gépjármú-parkunkat, másrészt
az arculati eszközeink is megújulás
alatt vannak. Ennek keretén belül meg-
újultak a különbözõ megjelenési ele-
meink, beleértve a céglogónkat is, és

ennek a folyamatnak zárásaként web-
oldalunk is új külsõt fog elnyerni. Az új
holnaptartalommal egy dinamikus, in-
novatív irányvonalat céloztunk meg,
melynek célja, hogy a cégünket jel-
lemzõ dinamizmus tükrözõdjön vissza,
és folyamatos kommunikáció valósul-
jon meg a partnereinkkel. 
»Milyen módon tud még tovább bõvül-
ni a vállalkozás?
– Cégünk celldömölki telephelyét kí-
vánjuk bõvíteni oly módon, hogy egy
exkluzív tárgyalóhelyet alakítunk ki a
jelenlegi telephelybõl nyílóan, vala-
mint önálló irodák is helyet kapnak a
fejlesztés keretein belül. Ezzel több,
mint kétszer akkora mûködési terület
fogja szolgálni vállalatunk tevékenysé-
gét. A megújult környezetünk és telep-
helyünk minden elemében tükrözni
fogja termékeink magas színvonalú
minõségét. 
»Milyen jövõbeli elképzeléseik vannak?
– Személy szerint a legfontosabb beru-
házásunknak tekintem, hogy belevág-
tunk egy átfogó informatikai rendszer
bevezetésébe, melynek keretein belül
egy átfogó hardver- és szoftverfejlesz-
tés valósul meg, így cégünk minden
folyamatára kiterjedõ vállalati informá-
ciós rendszer kerül bevezetésre. Vá -
lasz tásunk a SAP-rendszerre esett, ami
talán szokatlan volumen egy ilyen kis-
vállalkozástól, mint a miénk, de állás-
pontunk szerint a kicsiben történõ mû -
kö dés során is törekedni kell a lehetõ
legnagyobb profizmusra, ezért tekin-
tettük irányadónak a SAP-rendszert. A
SAP bevezetése után folyamataink to-
vábbi csiszolódását elõremutató vállal-
kozásfejlesztést és tervezést, illetve
még nagyobb mértékû hatékonyságot
tudunk produkálni partnereink és kol-
légáink részére egyaránt. Legújabb üz-
letágként vállalkozásunk egy tûzoltó-
sági távfelügyeletet hozott létre, mely-
nek segítségével közületi ügyfeleink-
nek egy újabb szegmensben tudunk
szolgáltatást nyújtani.
»Milyen célok fogalmazódnak meg a
jövõre nézve?
– Középtávú célunk, hogy a következõ
évben létrehozzunk egy budapesti iro-
dát is, ahol terveink szerint komplett
tûzvédelmi üzemeltetést fogunk ügy -
fe leink részére nyújtani. Bízunk abban,
hogy a felsorolt fejlesztések és cégünk
irányvonala további, gyümölcsözõ
ered ményt hoz, és partnereink részére
megelégedettséggel szolgál.

»VAJDA ZSUZSA

Megoldások a BIZTONSÁGTECHNIKÁBAN magas színvonalon
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„Emberséggel az egészségért!” címmel
az év elején indította útjára legújabb
akcióját megyénk napilapja, a Vas
Népe. A sorozatban az olvasók minden
hónapban leadhatják voksukat, arra az
egészségügyi dolgozóra, akit saját ta-
pasztalataik alapján a legembersége-
sebbnek tartanak. Az olvasói szavazatok
alapján áprilisban a hónap orvosa ver-
senyen Dr. Nagy János László háziorvos
a második helyen végzett, a hónap ápo-
lója/asszisztense cím harmadik helyét
pedig Hajba Dezsõné körzeti szakápoló
érdemelte ki. Dr. Nagy János Lász lót a
ren delõjében látogattam meg, és arról
kérdeztem, milyen indíttatásból válasz-
totta ezt a hivatást.

– Nagyon jó példa, vagyis példák sora
volt elõttem, hiszen a felmenõim közül
többen az orvosi hivatásnak éltek. Déd -
nagyapám, nagyapám és édesapám is
az orvosi pályának szentelte életét,
mondhatni, hogy beleszülettem az or-
voslásba. Természetesen nem volt ele-
gendõ a családban látott minta, a szak-
ma iránti elhivatottság is szükséges volt
a pályaválasztáshoz. 
»Hogyan indult a szakmai útja?
– Az általános iskolát Celldömölkön, az
Eötvös Loránd Általános Iskolában vé-
geztem, majd a soproni Líceumban ta-

nultam tovább. Abban az idõben nagy
hangsúlyt fektettek az orosz nyelv okta-
tására, én viszont a latin nyelvtanulási
lehetõséget kerestem, ezért választot-
tam a soproni gimnáziumot. Nem is volt
kérdés, hogy hol tanulok tovább, a
Pécsi Orvostudományi Egye tem általá-
nos orvosi karára jelentkeztem. Az
egyetemi falak közül kikerülve a hegy-
falui Tüdõgyógyintézetben dolgoztam
három évet, ezt követõen pedig nyolc
évig Somlószõlõsön és Sor ki faludon
praktizáltam. 1998-ban kerültem Cell -
dö mölkre háziorvosi praxisba. 
»Minden bizonnyal az orvosi hivatás tel-
jes embert kíván…
– Ugyan a mindennapi munka zömét a
rutin feladatok töltik ki, de gyakran for-
dul elõ olyan eset, vagy betegség, ami
egyedinek számít és kivizsgálása, gyó-

gyítása újabb és újabb kihívást jelent. A
mi munkánk a fehér köpenyt letéve is
folytatódik, hiszen az utcára kilépve
bármikor szükség lehet orvosi segítség-
re. Ehhez a szakmához – úgy gondolom
– megfelelõ családi háttér szükséges,
ami szerencsére nekem megadatott.
»Úgy tudom, a gyermekei is az egész-
ségügy felé orientálódnak…
– Négy lányom van, a legkisebbek még
általános iskolás korúak. A legidõsebb,
Boglárka védõnõként végzett, Zsófia
pedig jelenleg negyedéves orvostan-
hallgató. Nagy öröm számomra, hogy
szülõi ráhatás nélkül, önszántukból vá-
lasztották ezt a pályát, így továbbviszik
a generációk óta fennálló, már-már csa-
ládi hagyományt. Egészségügyi dolgozó
a feleségem is, aki a Népjóléti Szol gá -
lat nál dietetikusként dolgozik. Külön
öröm számomra, hogy nemcsak az én
munkámat ismerték el jelképesen, ha-
nem Hajba Dezsõné szakápolói tevé-
kenységét is, akivel közel 12 éve dolgo-
zom együtt a rendelõben. Né hány nap-
pal ezelõtt, augusztus 20-án Horváth
Katalin asszisztens, aki részmunkaidõ -
ben szintén mellettem dolgozik a ren-
delõben – Semmelweis-nap alkalmából,
Celldömölk Városért kitüntetést vehe-
tett át. Kollégáimmal együtt mindany-
nyian a betegek érdekeit tartjuk szem
elõtt. Az elismerés azt bizonyítja, hogy
értékelik, megbecsülik a munkánkat.

»VAJDA ZSUZSA

A felmenõk nyomdokain haladva

Önkénteseket várnak a katasztrófavédelem soraiba
„Tegyünk együtt szeretteinkért!” – ezzel a
jelmondattal indította útjára a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt a tobor-
zó akciót, amelynek célja önkéntes
mentõszervezetek, és települési, területi
polgári védelmi szervezetek rendszerének a
kor kihívásaihoz igazodó átszervezése. A ka-
tasztrófák számának növekedése, a 2010-es
árvízi helyzet és a vörösiszap-katasztrófa
kezelésének tapasztalatai rámutattak arra,
hogy változtatásra van szükség. Ennek ered-
ményeképp a katasztrófavédelem munká-
jában szemléletváltás következett be, új ka-
tasztrófavédelmi törvény került bevezetés-
re. A fõ követelmény a megelõzés, a véde-
kezés hatékonyságának növelése és a rea-
gálóképesség fokozása lett. A törvénybõl
ered a megállapítás és egyben felhívás,
hogy a katasztrófavédelem nemzeti üggyé
vált. A kiindulási alapelv az, hogy az állam-
polgároknak joguk van a biztonságra, de an-
nak megteremtésében nekik maguknak is
tevékenyen részt kell venniük. A veszély-
helyzetben a katasztrófavédelem irányít és
koordinál, de személyi állománya szám-
szerûleg kevés a károk elhárításához. Ezért
a Vas Megyei Katasztrófa védelmi Igazga tó -
ság önkéntes alapú szervezetek megalakí-
tását tervezi: az „Õrség” önkéntes mentõ -

csoportot és a települési, területi polgári vé-
delmi szervezeteket. Ide várjuk a jelent-
kezõket. Mára Alaptörvény ben rögzített kö-
telezettséggé vált a polgári védelmi kötele-
zettség. Vannak, akik mun kakörük, vagy
közmegbízatásuk ellátásával teljesítik ez irá-
nyú kötelezettségüket, mások ennek ön-
kéntes formában is eleget tehetnek.
Az önkéntes polgári védelmi szervezetek
három csoportból tevõdnek össze: 
• az önként jelentkezõ társadalmi és karita-
tív szervezetekbõl, 
• az önként jelentkezõ személyekbõl, akik
a polgármester által meghatározott szerve-
zetben teljesítik szolgálatukat, valamint 
• az önkéntes mentõszervezetekbõl, akik
kifejezetten katasztrófavédelmi feladatok
ellátása céljából jönnek létre.
A mostani toborzó akció az utóbbi két cso-
port megalakítását célozza. 
Az önkéntes polgári védelmi szervezetbe
beosztott állampolgár feladata:
• védekezés idõszakában az érintett terület
védelmének ellátása: többek között árvíz-
védelmi mûtárgyak megerõsítése, ideigle-
nes védmûvek építése;
• kitelepítés, kimenekítés szükségessége
esetén annak végrehajtása, befogadóhe-
lyek berendezése;

• az esetleges sérültek részére elsõsegély-
nyújtás;
• részvétel a veszélyhelyzeti riasztás, tájé-
koztatás feladatainak végrehajtásában
• egyéb esetlegesen felmerülõ lakosságvé-
delmi intézkedések foganatosítása
• ezen feladatok szakszerû végrehajtása ér-
dekében kiképzéseken, gyakorlatokon való
részvétel.
Az állampolgár önkéntesen vállalt feladata
ellátására természetesen
• megfelelõ felkészítésben, oktatásban ré-
szesül, 
• megfelelõ védõfelszerelés, munkaeszköz,
egyenruha, igazolvány illeti meg, továbbá 
• a szolgálatteljesítés ideje alatt kiesõ bérét,
utazási költségét és egyéb, ebbõl fakadó
igazolt költségeit az elrendelõ megtéríti.

Ezen szép, hazafias feladat ellátására várjuk
tehát azon 18. életévét betöltött Vas me-
gyei állampolgárok, továbbá civil és gazdál-
kodó szervezetek jelentkezését, akik – még
egyszer hangsúlyozva – kedvet éreznek az
önkéntes munkához, bajba jutott embertár-
saik megsegítéséhez, és szívesen tennének
annak érdekében, hogy lakóhelyük környe-
zete biztonságosabbá váljon, szeretteik, ba-
rátaik számíthassanak rájuk a bajban!
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Tiéd a tér! címmel játszóházat szervezett au-
gusztus 11-én a Cselekvõ Összefogással Cell -
dömölkért Egyesület. A kisgyermekes csalá-
dok tartalmas délelõtt elé néztek ezen a na-
pon. Az egyesület szervezésében játszóház-
zá alakult át pár órára a Szent há romság tér.
A borús idõjárás nem szegte kedvét a gye-
rekeknek, hamar birtokukba vették a színe-
sebbnél színesebb játékokat, melyek között
szórakoztató, logikai és ügyességi feladatok
is akadtak. Volt párbaj vízi pisztollyal és ka-
nálfutam, ahol vödörbõl csöbörbe hordták a
vizet a versenyzõk. A kicsik jelmezbe búj-
hattak, és elegáns kisasszonyként valamint
tojásból félig kikelt kiscsibeként futkoshat-
tak a tömegben. A délelõtt folyamán egy
mentõautó is megérkezett a térre, mely na-
gyon népszerû volt a gyerekek körében.
Azok a gyerekek, akik legalább öt játékstan-
dot felkerestek, sorsoláson vettek részt, a
szerencsések a büki Mackó Kuckó felajánlá-
sából társasjátékkal lettek gazdagabbak. A
kezdeményezés sikeresnek bizonyult, a ját-
szóházi programokról a késõbbiekben is
hallhatunk még. »VZS

„Miénk volt a tér”

Az Együtt Cell dömölk Vá ro sért Egye -
sület a tavalyi évben pályázat kereté-
ben indította útjára az Életmódtábort.
A kezdeményezés nem múlt el nyom-
talanul, hiszen  az egye sület  a Cell -
dömölki Városi Általános Isko lá val kar-
öltve, az egészséges életmódhoz kap-
csolódó programok foly tatásaként az
ide évben is megszervezte a nyári tá-
bort. A Vas virág Hotel ben helyet ka-
pott bentlakásos Életmódtábor július

2. és 6. között került megrendezésre.
Az egyhetes ingyenes szünidei elfog-
laltság tartalmas kikapcsolódást ígért
azoknak a gyerekeknek, akiknek a
szülei a vakációra nem tudták biztosí-
tani nyaraltatásukat. A harmadik illet-
ve negyedik osztályosok részvételével
zajló heti turnus során a táborozók az
egészség megõrzését szolgáló helyes
táplálkozással illetve magatartásfor-
mákkal ismerkedhettek meg. A válto-
zatos programok között szerepelt
spor tvetélkedõ, sümegi kirándulás és
strandolás is. A táborlakók pihentetõ
készségfejlesztõ programokon, vala-
mint  az egészséges életmódhoz kap-
csolódó elõ adáson  is részt vettek. A
20  résztvevõ nemcsak  a moz gás
0örömét, hanem a közösség építõ
erejét is megtapasztalhatta a közösen
eltöltött egy hét során.

»VZS

Tábor az egészséges életmód jegyében

Kemenesaljai Hagyományõrzõ és Kul -
tu rális Egyesület néven egy új, civil
szervezõdés alakult meg városunkban.
Az egyesület július 7-én tartotta be-
mutatkozó rendezvényét a Szenthá -
rom ság téren, ahol ízelítõt adtak azok-
ból a tevékenységekbõl, melyekre a
késõbbiekben is hangsúlyt szeretnének

fektetni. Mint ahogy a neve is mutatja,
az egyesület legfõbb célja a magyar
kultúra és hagyományainak felelevení-
tése és életben tartása. A júliusi prog-
ramajánlatuk is a tradicionális értékek-
re összpontosult. A nyári hõséggel da-
colva minden fellépõ megérkezett, a
Napraforgó Néptánccsoport elõadását
követõen íjász bemutató vonzotta a
térre a tekinteteket. Akik a hõségben
is kitartóak voltak, azok egy egészen
tradicionális harcmûvészeti stílust, a
barantát ismerhették meg. A kánikula
ellenére a délután folyamán lassan nö-
vekedett a térre látogatók száma. A
Soltis Lajos Színház tagjai Vásári komé-
diákkal szórakoztatták a jelenlévõket,
majd a Kemenesalja Néptánccsoport
lépett színre. A kulturális programokkal
párhuzamosan a legkisebbek kipróbál-
hatták a fafaragást valamint a rovás-
írást, a nagyobbak pedig megízlelhet-
ték a Ság-hegyi borok zamatát. »VZS

Színre léptek a Hagyományõrzõk

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata Kép -
viselõtestületének Pénzügyi, Gaz da sági Bi -
zot tsága pályázatot hirdet az önkormány-
zat tulajdonában lévõ alábbi költségelven
megállapított lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Sági u. 22. II. emelet 10. A la-
kás jellemzõi: egyedi gázfûtéses, összkom-
fortos, 1+fél szobás. Területe: 51,54 m2.
Bérleti díja: 33.449 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci ér-
tékrendhez igazítva, rendeletében évente
emelheti. A bérbeadás idõtartama: határo-
zott idõre, legfeljebb 20 évre szóló bérleti
szerzõdés köthetõ a lakásra. A lakás meg-
tekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-16,
péntek 8-12 óráig. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2012. szeptember 12., szer-
da 13 óráig. A pályázatot írásban, lezárt bo-
rítékban kell benyújtani. A pályázatnak tar-
talmaznia kell a pályázó nevét, címét, illet-
ve azon nyilatkozatát, hogy hány havi bér-
leti díjat tud megfizetni elõre, a bérleti
szerzõdés aláírásával egyidejûleg. A beér-
kezett pályázatok felbontására 2012. 09.
12-én 14 órakor kerül sor a Polgármesteri
Hivatal földszinti tanácskozó termében. A
bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bér-
leti díj elõre történõ megfizetését tudja vál-
lalni. Ezen felül a bérleti szerzõdés megkö-
tésekor a leendõ bérlõ köteles 2 havi lak-
bérnek megfelelõ összeget óvadék címén
befizetni. Szerzõ dés kötés és bérbeadás vár-
ható idõpontja: 2012. szeptember 15.
További információ a Polgármesteri Hivatal
vagyonkezelõjénél a 95/525-813-as, illetve
a 06-70/451-5936-os telefonon kapható.

Köszönetnyilvánítás
A bentlakásos Életmódtáborban részt vevõ gyerekek szülei ezúton mondanak
köszönetet az Együtt Cell dömölk Városért Egyesületnek, Söp tei József né nek a
támogatásért, valamint a tábor szervezõinek, amiért a táborlakóknak tartal-
mas, egész hétre szóló kikapcsolódást szerveztek a Vasvirág Hotelben. Külön
köszönet a táborban résztvevõ pedagógusoknak.
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(M)ilyennek láttuk az augusztusi hétvégéket
Augusztus elsejével véget ért a nyári
szünet a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban. A hónap ele-
jén ismét megnyitotta kapuit az intéz-
mény a kultúrára szomjazók elõtt. Az
augusztusi programokból mazsoláz-
tunk: volt Zenés terasz, eluralkodott a
rock and roll feeling, ráadásként pedig
elindult a Mozimaraton is.
Augusztus 4-én újra hallatott magáról
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Zenés terasz címû program-
sorozata. A rendezvényre ezúttal is
szép számmal érkeztek vendégek, akik
egy-egy hûsítõ ital mellett élvezhették
a Flame együttes elõadását. A formáci-
óval már korábban is találkozhattunk.
A Varga Diána, Szücs Szabolcs és Czim -
ber Gábor alkotta triót Egy szoknya két
nadrág néven ismerhettük meg. A
Flame együttes ezúttal is bezengte a
mûvelõdési központ teraszát. A közel
másfél órás koncert alatt felcsendült
egy-két régi magyar sláger a ’70-es,
’80-as évekbõl, de napjaink sikerdalai-
ból is hallhattunk ízelítõt. Az LGT
Elfelejtett szó címû dala, nemcsak a te-
raszon ülõk körében aratott nagy si-
kert, a téren sétálók is felfigyeltek az
ismert dallamokra. 
A következõ hétvégére is tartogatott
meglepést a KMKK. A vállalkozó szel-
lemû mozirajongók 34 órás filmvetítést
élvezhettek augusztus 10-11-én az ART
moziban. A Mozimaraton augusztus
10-én, délelõtt 10 órakor rajtolt, az
utolsó vetítés pedig augusztus 11-én,

este fél nyolc után ért véget. A lepör-
getett húsz film mûfajilag változatos
összeállításban került vászonra. Voltak
közöttük vígjátékok, krimik, és thrille-
rek is, de romantikus, animációs és do-
kumentumfilmek közül is lehetett vá-
logatni. A vetítõvásznon film filmet kö-
vetett, a mozigépész sem unatkozott,
a filmeket tekercselte, gépbe fûzte,
hogy a vetítés percre pontosan el-
kezdõdhessen. Olyan önként vállalko-
zó, aki a teljes maratont végigülte vol-
na, nem akadt, pedig a szervezõk a
legkitartóbbakat örökös ingyenes mo-
zibérlettel jutalmazták volna. A nézõk
inkább idõközben kapcsolódtak be, hisz
egy-egy kiválasztott filmre is lehetett
jegyet váltani. A garantált kikapcsoló-
dáshoz frissítõt, kávét illetve popcornt
kaphattak a mozizók a Caffe Löli fel-
ajánlásából. A biztonságot a Polgárõr -
ség garantálta. A programok között
mindenki találhatott kedvére valót. Egy
biztos, aki ezen a hétvégén betért,
„csak nézett, mint a moziban.”
Ugyanezen a hétvégén rockzenétõl
volt hangos a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár elõtti tér. A
Tiéd a színpad elnevezésû kétnapos
programsorozat a celldömölki vagy a
városhoz kötõdõ zenészek, illetve pá-
lyájukat kezdõ fiatal tehetségek bemu-
tatkozásának adott teret. A húrok közé
elõször a Szombat 14 formáció csapott,
akik hamar elindították a koncerthan-
gulatot, amit a Velvet Moon fokozott
tovább. A banda még egyet kapcsolt a

fesztivál-hangulaton, és máris dübör-
gött a rock and roll a színpadon. De
nemcsak a rockzenészek kaptak teret a
hétvégén, hiszen a mikrofont ragadó
Septeam együttes örökzöld slágerekkel
szórakoztatta a közönséget. A tehetsé-
gek színre lépése másnap is folytató-
dott. Geiger Nikolett, Horváth Isti és a
Makoya valamint Kiss Balázs és barátai
mutatkoztak be a közönség elõtt. A
könnyûzenei válogatások egész estés
programot ígértek a hétvégén, mely-
hez a záróakkordot a Rocktenors és
Talán Attila adta.

»VAJDA ZSUZSA

Jöjjön el Egy csésze kávéra!

2012. 09. 17-én (hétfõn) 17.00 óra-
kor újra Egy csésze kávéra várja az
érdeklõdõket a Cselekvõ Összefogás-
sal Celldömölkért Egyesület. A közé-
leti kávézó vendégei: Halmosi Zoltán
11-szeres válogatott labdarúgó, 306
NB I-es mérkõzéssel a szombathelyi
Haladásban; Halmosiné Séfer Rozália
14-szeres atlétikai válogatott, 400
m-es síkfutásban egyszeres magyar
bajnok, valamint Halmosi Péter 34-
szeres válogatott labdarúgó, három-
szoros magyar bajnok, 23 elsõ ligás
mérkõzés, 3,5 év Angliában I. és II.
osztályban, jelenleg a Haladás játé-
kosa. A beszélgetést moderálja
Fehér László, az egyesület elnöke.
Helyszín: a KMKK elõcsarnoka.

Kétszeres születésnapot ünnepelhet-
tünk augusztus 20-án, Celldömölkön. A
magyar állam születésének napján em-
lékezett meg a város a Keme nesaljai
Mûvelõdési Köz pont 40 éves jubileumi
fennállásáról, mely az utóbbi években
összevont intézményként mû kö dik a
városi könyvtárral. 1972. augusztus 18-
án avatták fel a Mû ve lõ dési Központ
épületét, és adták át az akkori nagy-
községnek. A ’70-es években ez egy
rendkívüli eseménynek számított, hi-
szen az emberek a kultúra palotájaként
tekintettek az épületre. – Elõdeink, a
’70-es évek szakemberei megalapozták
a közösség házát itt, Celldömölkön – fo-
galmazott Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója, majd így folytatta: – Számos
kisközösség, tanfolyam, szakkör, klub
és mûvészeti csoport indult el, melyek

még napjainkban is mûködnek. Na gyon
jó alapokat kaptunk az akkori kollégák-
tól és a korabeli szakmától. Az innova-
tív törekvéseknek mindig helyet adott
az intézmény, de számos olyan, a mai
napig élõ rendezvényt is megvalósít,
melyeknek a gyökere a ’70-es évekre
nyúlik vissza. A ’80-as évek individua-
lizmusa és az egyéni alkotók elõtérbe

kerülését követõen, a ’90-es években a
mûvelõdési háznak is meg kellett vív-
nia a maga harcát a kultúra területén. A
szakmai megújulást az intézmény fej-
lesztése követte. Amilyen meghatározó
volt 40 évvel ezelõtt a mûvelõdési ház
építése, olyan jelentõséggel bírt az öt
évvel ezelõtti épületfelújítás is. 2007-
ben összesen 460 millió forintból újítot-
ták fel az intézményt, amelynek nagy
része címzett állami támogatás volt. Az
évek során a régi közmûvelõdési for-
mákat új tartalommal töltötte meg az
intézmény és az ott dolgozók. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy eb-
ben az évben adták át a közönség szá-
mára az ART Mozit, ami szintén egy
szakmai erõsödést jelent a helyi kultúra
– és elsõsorban a KMKK – történetében.

»VZS

Negyvenéves lett a mûvelõdési központ
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Falusi vigalom
Mesteriben
Falunapi rendezvényeket tartottak
augusztus 3-án és 4-én Mesteri köz-
ségben. A falunapi esemény pénte-
ken este, a Nagy Tibor festményeibõl
válogatott kiállítás megnyitójával
vette kezdetét, majd a programaján-
lat másnap is folytatódott. Kora dél-
után már javában rúgták a bõrt a fia-
talok a focipályán, hiszen Meste ri ben
elengedhetetlen program a kispályás
labdarúgó-mérkõzés. Az idei évben
három község, Tokorcs, Nagysimonyi
és Mesteri csapata kép viseltette ma-
gát a tornán, a mérkõzésekbõl a há -
zi  gazda Mesteri került ki gyõztesen.
A település vezetõi évrõl-évre igye-
keznek színvonalasan és lehetõség-
hez mérten alakítani a falunapi prog-
ramokat, hogy mindenki találjon ma-
gának elfoglaltságot. A vacsora elfo-
gyasztása után a kultúra és a mula-
tozás került terítékre. Szõl lõsy-Csák
Gergely humorista elõ adását egy ret-
ro slágermix követte. A falunapi vi-
gadalmat hajnalig tartó bál zárta.

»VZS

Hosszú évek hagyománya, hogy augusz-
tus közepén, Merseváton falunapi vigas-
ságot szerveznek. A falunapi prog -
ramokat minden évben az államalapítás
ünnepéhez legközelebb esõ szombati na-
pon tartja a település. Idén sem volt ez
másképp, augusztus 18-án a délutáni
órákban az új kenyér ünnepére is meg-
emlékeztek a helyiek. Az ünnepi mûsor-
csokrot a helyi ovisok és lányok állították
össze, de a merseváti Piroska Amatõr
Mûvészeti Csoport is készült az alkalom-
ra. A kulturális kínálat mellett sport is sze-

repelt a XXI. falunapi programban. A dél -
elõtti órákra utcák közötti focibajnokságot
hirdettek meg, délután pedig a Cell és
Merse között zajló önkormányzati focinak
szurkolhatott a közönség a futballpályán.
A mûvelõdési házban porcelánbaba- és
szalmabáb-kiállítás várta egész nap az ér-
deklõdõket. Estére a gulyáságyút is meg-
töltötték, majd a vacsorát követõen a co-
untryzene és a mulatós slágerek kaptak
fõszerepet. A falunapot tûzijáték és haj-
nalig tartó bál zárta.

»VZS

Falunap és új kenyér ünnepe Merseváton

Nyár derekán hétvégenként számos he-
lyen rendeznek falunapot. Így történt
Tokorcson is, ahol július 7-én, szombaton
immár 17. alkalommal telt meg a
mûvelõdési ház és udvara fiatalokkal,
idõsekkel, helyiekkel és vendégekkel. Az
idei évben igazi nyári kánikula fogadta a
környékbelieket, akik a hûsítõ italok fo-
gyasztása mellett változatos mûsorokból
csemegézhettek. A hõség ellenére jó
hangulat kerekedett a településen, ahol

ez a nap a kikapcsolódásról és a közös-
ségi élményrõl szólt. A kultúrház udvarán
bográcsban rotyogott a babgulyás, ami
nélkülözhetetlen része a hagyományos
tokorcsi falunapnak. A faluházban zene-
karok, és különbözõ kulturális programok
szórakoztatták a betérõket, de a gyer-
mekek is találtak elfoglaltságot. A fõsze-
rep természetesen idén is a szórakozásé
volt, mely hajnalig tartó báli mulatozás-
sal ért véget. »VZS

Mulatott a település apraja-nagyja Tokorcson

Az 1956-ban felszentelt tokorcsi evan-
gélikus templom épülete ezentúl újon-
nan épült harangtoronnyal hívja a hí -
võ ket istentiszteletre. A falu közössé-
gének egy régi álma vált valóra, hiszen
az 1950-es években, amikor megépí-
tették az imaházat, még nem enged-
tek templomtornyot emelni – árulta el
Dömölki Lajos, a tokorcsi evangélikus
leánygyülekezet gondnoka. A közel 19
millió forint kártérítési összegbõl az
evangélikus templom kívül-belül meg-
újulhatott. A gyülekezet méltó temp-
lomhoz jutott, hiszen megépülhetett a
torony, melybe egy harangot is elhe-
lyeztek. Felújították továbbá a régi ha-
ranglábat, a pénzbõl pedig a több mint
fél évszázados templom belsejére is

fordítottak. Az új tornyot és a benne la-
kozó harangot július 14-én istentiszte-
leten szentelték fel, melyen Szemerei
János, a Nyugati (Dunántúli) Evan gé -
likus Egyházkerület püspöke, Rostáné
Piri Magda esperes és Rác Dénes lel-
kész is tiszteletét tette. A püspök ün-
nepi beszédében az embereknek a tor-
nyokhoz való különleges kötõdésérõl
szólt. Mint mondta, az égbeszökõ épü-
letek mindig is csodálattal töltötték el
az embert, hiszen a tekintetet a földrõl
az ég felé emelik. A tornyok harangja-
ikon  keresztül  üzennek,  a  tokorcsi
temp lom új tornya is égre mutató jel-
ként beszél hozzánk, és ezentúl az új
harang szavával szólítja a gyülekezetet
vasárnaponként az istentiszteletre. Az
automatizált harang a delet is kongat-
ja naponta, Isten dicsõségét hirdetve.

»VAJDA ZSUZSA

Új harangtornyot avattak Tokorcson

Falunapi programoktól volt hangos jú-
lius 7-én az Izsákfai városrész. A ren-
dezvény célja az volt, hogy a falu kö-
zössége összejöjjön és egy vidám na-
pot töltsön együtt. A terv bevált, hi-
szen a júliusi hétvégén újra megtelt az
Izsákfai városrész élettel. A progra-
mokra régóta készültek a helyiek, a

munkából mindenki kivette a részét. A
szervezõk – a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár valamint az izsák-
fai részönkormányzat – idén is változa-
tos mûsorokkal várták az érdeklõdõket
a faluház parkjába, ahol a megnyitón
Erdélyi Antal, a részönkormányzat ve-
zetõje és Karádi Mihály önkormányzati

képviselõ köszöntötte a megjelenteket.
A programokra és a hangulatra sem le-
hetett panasz. A gyerekek örömét a
légvár szolgálta, de volt kispályás lab-
darúgó-mérkõzés és gulyásfõzés is. A
vacsora elkészültéig a KMKK mûvésze-
ti csoportjai és a Soltis Lajos Színház
tagjai gondoskodtak a jó hangulatról. A
falunap hajnalig tartó bállal ért véget.

»VZS

Kiváló hangulat az izsákfai falunapon
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Kolonics 
Milán

Pörneczi
Annamária

Gutai
Allen

Kiss
Valentina

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Hol és mivel töltötte a nyarat?

»KÉR DEZ: VAJDA ZSUZSA »FOTÓ: MOLNÁR BÁLINT

A szünidõ egy részét diák-
munkával töltöttem. A We -
walka Kft.-ben dolgoztam
végig egy turnust, ami öt he-
tet jelentett. Persze a szóra-
kozásra is sort kerítettem. A
barátaimmal Gárdonyban il-
letve Balatongyörökön nya-
raltam egy-egy hetet. Négy
éve foglalkozom rap zené-
vel, szabadidõmben, ha te-
hetem rappelek, és fellépé -
sekre járok. Errõl szólt a nyár
is, koncertekre, fesztiválokra
jártam. Így jutottam el az or-
szág egyik legnagyobb köny -
nyû zenei és extrémsport
rendezvényére, a hajdúbö-
szörményi KEXX Fesztiválra. 

Három hónapos kisgyermek
nevelése mellett nem sok
idõm jutott a nyaralásra, hi-
szen a pici 24 órás felügye-
letet kíván. A közelmúltban
költöztünk, így a berendez-
kedésre is idõt kellett fordí-
tani. Kikapcsolódásként az
idei évben inkább kerékpár-
és gyalogtúrákat iktattunk
be. Korábban sem szoktunk
hosszú utazásokat választa-
ni, általában a hétvégekre
keresünk pihentetõ progra-
mokat. Két keresztlányom
van, õk nyaraltak nálunk au-
gusztus végén, de a nyár fo-
lyamán mi is meglátogattuk
a rokonainkat. 

A nyár javarészét munkával
töltöttem. Nyaralni jöttünk a
párommal Mesteribe, de
Cell  dömölkön is megálltunk
körülnézni. Oroszlányban la-
kunk, ha tehetjük, minden
évben visszatérünk Meste -
ribe. Min dig szívesen jövünk
az üdülõ faluba, a nagy-
apámnak van itt egy nyara-
lója, amit 25 évvel ezelõtt
épített. Nagyon szeretjük ezt
a vidéket, barátságosak és
közvetlenek az itt élõ em-
berek, teljesen más, mint a
mi környékünk. Az idei év-
ben tíz napra tudtunk eljön-
ni, egy-egy délután a celli
fürdõt is felkerestük. 

Tartalmasan telt az idei nyár,
szórakozásra és munkára is
jutott idõ. Idén érettségiz-
tem, pihenésképpen a bará-
tokkal voltam nyaralni Vo -
nyarc vashegyen, a párom-
mal pedig Balaton füre den.
Július közepétõl diákmunkát
vállaltam a Vulkán fürdõn.
Idõközben a jogosítványomat
is sikerült megszereznem,
épp a mai nap kaptam kéz-
hez. A nyár hátralevõ részé-
ben a továbbtanulási elõké-
születeket intézem. Szep -
tem bertõl az ELTE német
nem zetiségi tanító szakán ta-
nulok tovább, de elõtte még
vár rám egy gólyatábor is.

Mozimûsor-ajánló 2012. szeptember
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, Dr. Gé fin tér 1. 
Jegyárak: teljes árú jegy: 800 Ft, diák- és nyugdíjas jegy: 600 Ft, gyermek jegy (14 éves korig):
500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Telefonos jegy-
rendelés: 06 95/779-301, 06 95/779-302.

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÕPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK
Madagaszkár 3. 2012. szeptember 01. (szombat) 

15.00 és 17.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film, 85 perc, 2012

Men in Black 3. – Sötét zsaruk 3. 2012. szeptember 01. (szombat) 19.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai akciófilm, 106 perc, 2012

A némafilmes 2012. szeptember 06. (csütörtök) 18.00 óra fekete-fehér, feliratos, francia némafilm, 100 perc, 2011

A csodálatos pókember 2012. szeptember 07. (péntek) 19.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai fantasztikus akciófilm, 136 perc, 2012

Sherlock Holmes nevében 2012. szeptember 08. (szombat) 17.00 óra színes, magyar ifjúsági kalandfilm, 100 perc, 2011

A csodálatos pókember 2012. szeptember 08. (szombat) 19.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai fantasztikus akciófilm, 136 perc, 2012

Az orvvadász 2012. szeptember 13. (csütörtök) 18.00 óra színes, feliratos, ausztrál thriller 102 perc, 2011

Hófehér és a vadász
2012. szeptember 14. és 15.
(péntek és szombat) 19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai akciófilm, 127 perc, 2012

Shame – A szégyentelen 2012. szeptember 20. (csütörtök) 18.00 óra színes, feliratos, angol filmdráma, 101 perc, 2011

Prometheus
2012. szeptember 21. és 22.
(péntek és szombat) 19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai sci-fi, 126 perc, 2012

Veszélyes vágy 2012. szeptember 27. (csütörtök) 18.00 óra színes, feliratos, angol-francia-német-kanadai-svájci thriller, 99 perc, 2011

Az éhezôk viadala 2012. szeptember 28. (péntek) 19.00 óra színes, feliratos, amerikai sci-fi akciófilm, 142 perc, 2012

Madagaszkár 3.
2012. szeptember 29. (szombat)
15.00 és 17.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film, 85 perc, 2012

Az éhezôk viadala 2012. szeptember 29. (szombat) 19.00 óra színes, feliratos, amerikai sci-fi akciófilm, 142 perc, 2012



Az idei évben Veszprém adott otthont
június 28. és július 1. között a Modern
Táncsportok Világbajnokságának. Az or-
szágos döntõt követõen a világbajnok-
ság veszprémi helyszínén is bravúro-
zott az Energy Dance Team. A nemzet-
közi versenyre a magyar egyesülete-

ken kívül orosz, lengyel, szerb, román,
moldáviai valamint szlovák csapatok is
érkeztek, tudtuk meg Tóth Gábortól, az
Energy Dance Team mûvészeti veze-
tõjétõl. A világbajnokságon 72 egyesü-
let mutatta be tánctudását, egy-egy
napon több, mint 300 produkciót lát-

hatott a színpadon a közönség. A ver-
senytáncosok a sport táncterület olyan
divatos mûfajaiban mutatkoztak meg,
mint a break, diszkó, dance, hip-hop és
funky. A négynapos bajnokságon közel
200 kategóriában több mint ezer tán-
cos mérkõzött meg. A fellépõket a
nemzetközi táncszakma elismert tagjai
pontozták a technikai tartalom, a ko -
reo gráfia  összetétele  és  az  elõadás
alap ján. A celldömölkiek taroltak a ver-
senyen. Funky Form. Adults kategóriá-
ban a Bomb Funk szombathelyi-celldö-
mölki formáció a legjobbnak járó címet
hódította el, míg Hip-Hop Youth Solo
kategóriában Ódor Marcell második he-
lyezett lett. Az országos döntõbõl to-
vábbjutott Smile csoport a világbajnok-
ságon Hip-Hop Youth kategóriában ne-
gyedikként végzett. 

»VZS
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A július 28-i hétvége kie-
melkedõ hazai eseménye
volt a XXII. Hosszútávú
Tri at lon Országos Bajnok -
ság. A hosszútávú triat-
lon, más néven az IRON-
MAN a világ egyik legne-
hezebb állóképességi
ver  senye. Az „IRONMAN”
jelzõ használata csak a ki-
vételesek szá mára adatik
meg. A vasemberek via-
dalán egy cell dömölki
ver senyzõ is elindult, Es -
küdt Roland és az 570 induló között a
26. helyen ért célba. A 35 éves család-
apát az embert próbáló verseny részle-
teirõl kérdeztem:
»Mit is takar az IRONMAN kifejezés?
– Az IRONMAN a triatlonnak egy õsi
szakága, mely 3800 méter úszásból,
180 km kerékpározásból és 42 km fu-
tásból áll. 
»Hogyan készültél a versenyre?
– Szûk egyéves kihagyás után, tavaly
augusztusban álltam újra edzésbe. Na -
pon ta átlagosan 3–4 órát edzettem,
ami úszásból, futásból, erõnléti edzés -
bõl és jó sok kerékpározásból állt. 
»A távok teljesítéséhez minden bi-
zonnyal óriási akarat, kitartás és fizikai
erõnlét szükséges…
– Ebben az évben 570 egyéni induló
állt rajthoz. Nagyon extrém körülmé-
nyek uralkodtak a nagyatádi triatlon
helyszínén, soha nem adták még fel
annyian a versenyt, mint idén. Közel

90-en fejezték be idõ elõtt a pályát, így
kb. 480-an értek célba. Meg kellett
küzdeni a hõséggel is, 33–34 fok volt,
amikor a versenyzõk javarésze meg-
kezdte a maratoni futást.
»Melyik versenyrész vette ki belõled
legtöbb energiát?
– A versenyzõk nagy részéhez képest
könnyedén úszom, lévén, hogy koráb-
ban úszó voltam. A kerékpározásnál,
úgy érzem, vannak még hiányossága-
im, így lesz mit pótolnom a késõbbiek-
ben. A legnagyobb kihívást a futás je-
lentette számomra, ez a versenyszám
mindenkinek egyaránt nehéz volt, hi-
szen a hõség valamennyi versenyzõt
megviselt.
»Milyen célokkal vágtál bele a ver-
senybe?
– Mivel még soha nem teljesítettem az
Ironmant – ráadásul egyéves felkészü-
léssel a hátam mögött vágtam bele –,
ezért túlzottan vérmes reményeim

nem voltak. Az elsõdleges cé-
lom az volt – mint minden raj-
tolónak –, hogy teljesítsem a
végtelennek tûnõ távot. Azt
tudni kell, hogy eléggé hosszú
ideig tart a megpróbáltatás, a
legjobbak is közel kilenc óra
alatt teljesítik a pályát. Nem le-
het mindenre felkészülni, hi-
szen félig-meddig ez egy tech-
nikai jellegû sportág, ahol bár-
mi közbeszólhat. 
»Milyen idõeredménnyel ér-
keztél meg a célba?

– Kicsivel több, mint tíz és fél óra alatt,
egészen pontosan 10 óra 33 perc alatt
teljesítettem a távot. A célba ért közel
480 versenyzõ között a 26. lettem, kor-
osztályomban pedig hatodikként vé-
geztem.
»Hogyan tovább?
– Az elmúlt év eléggé megviselte a
családomat, hiszen õk sem tudták,
hogy mit von maga után a felkészülés.
Mivel jól sikerült a viadal, ezért úgy
gondoltuk, hogy megpróbálunk kicsivel
több energiát fordítani a versenyzésbe,
és újabb célokat kitûzni. Elsõdleges tá-
maszom természetesen a feleségem,
aki a felkészülés alatt is végig mellet-
tem állt. Ez egy elég drága és idõigé-
nyes sportág, így jelenleg az a legfon-
tosabb feladat, hogy támogatókat ke-
rítsek magam mellé. Most egy hosz-
szabb pihenés következik, szeptem-
bertõl viszont újra versenybe állok.

»VAJDA ZSUZSA

Esküdt Roland – egy mindenre elszánt IRONMAN

Világbajnok lett az Energy Dance Team
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Rábapaty – Celldömölk 3–0 (fegyelmi
döntéssel)
Rábapaty, Vas megyei labdarúgó-baj-
nokság, 1. forduló. 2012. augusztus 19.
Vezette: Hollósi Gábor (Kovács László,
Mészáros József).
Rábapaty: Pados – Szabó I., Szabó Zs.,
Csupor, Balhási – Piros (Barkovics 58.
p.), Tar, Tõke, Vadász – Király, Bertha.
Edzõ: Haraszti Zsolt.
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Megyesi
R., Györkös, Pupp – Ambrus R. – Mé szá -
ros, Vajda, Földvárszki – Gyõri, Vánkos.
Edzõ: Kelemen Kornél. 
Góllövõ: Gyõri Gergely (21. p.).
Kiállítva: Mayer (57. p.) és Vánkos (64.
p.).
Elõmérkõzés: Rábapaty U19 – Celldö -
mölk U19 0–8 (G: Mógor Krisztián 2,
Márovics Ádám 2, Horváth Máté, Ger -
sey Bence, Végh Tamás és Lõrincz
Gábor).

Celldömölki VSE – Jánosháza 0-3 (0-2)
Celldömölk, 150 nézõ, Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 2. forduló. 2012.
augusztus 25.
Vezette: Kovács Gergely (Szabó Péter
dr., Pirkó Péter).
Celldömölk: Szíjártó – Ambrus A., Me -
gye si R., Györkös, Pupp (Lõrincz 81. p.)
– Ambrus R. (Szuh F. 57. p.) – Mészáros
(Sebestyén R. 46. p.), Vajda, Föld vár -
szki – Gyõri, Megyesi P. Edzõ: Kelemen
Kornél.
Jánosháza: Heiner – Lendvai, Németh
Z., Tóth L., Szabó M. – Vad, Pintér, Ru zsa
(Kovács Z. 55. p.), Balhási Á. – Balhási
Sz. (Dankó 77. p.), Horváth A. (Takács I.
89. p.). Edzõ: Szentgyörgyi Jó zsef.
Góllövõ: Tóth László (5. p.), Horváth At -
tila (29. p.) és Vad József (57. p.). 
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Jánosháza U19
5–2 (G: Hideg Ádám, Hajas Máté, Ger -
sey Bence, Leiner Gergõ és Mógor Krisz -
tián). A bajnokhoz illõ szezonkezdet a
fiataloknál.

Folytassuk ott, ahol lapunk nyári szü-
nete elõtt abbahagytuk: megyei bajno-
ki címet nyert a Cell. Ahogy várható

volt, a magasabb osztályban való sze-
replést nem vállalta a szakosztály, így
idén ismét a megyei elsõ osztályban
láthatunk mérkõzéseket. Az MLSZ újabb
– és azt gondolom, jogosnak tekinthetõ
–, a bajnoki rendszert érintõ át szer -
vezése miatt, valószínûleg most már
hosszabb távra is ehhez kell hozzá-
szoknunk. A lényeg, hogy egycsoportos
lesz az NB II, így idén az ott ötödik he-
lyig végzettek tarthatják meg a helyü-
ket, már a 6–8. helyezettek is osztályo-
zóra kényszerülnek a leendõ NB III-as
bajnokokkal. Az NB III-as szint 48 csa-
patra, három csoportra szûkül, a baj-
nok, ahogy említettem osztályozóra
kényszerül a feljutáshoz, a második he-
lyezett automatikusan tagja marad a
következõ idény harmadik vonalának
és már a 3–5. helyezettõl osztályozókat
játszanak a leendõ megyei bajnokokkal
a feljutásról, bent maradásról dön-
tendõ. Az NB III. 6–7. helyétõl pedig
irány a megyei elsõ osztály, az NB III-
ban most három vasi csapat szerepel: a
Körmend, a Sárvár és a Répcelak tava-
lyi teljesítménye idén kevés lesz a bent
maradásukhoz. A most kényszerû ség -
bõl nem vállalt felsõbb osztályú sze-
replés tehát úgy tûnik, kilátástalan
messzeségbe került. De legalább akkor
ezen a szinten jussunk jó focihoz, álljuk
meg a helyünket. A nyári szünetben öt
játékos hagyta el a csapatot: Hegyi,
Döbrönte és Velencei (mindketten Ke -
menesmagasi), Enyingi (Pápa II.) és
Németh II. József (Ostffyasszonyfa). Az
újonnan érkezõk (visszatérõk) névsora:
Vajda László (1976), 2004–06 között
focizott már itt, most Rábapatyról ér-
kezett, Szuh Ferenc (1975) legutóbb
Bükön játszott, Sebestyén Szabolcs
(1992), celli nevelés Vönöckrõl vissza,
Pupp Richárd (1981) volt Sárvár, Bük
most  Rábapatyról,  Megyesi  Patrik
(1991)  Pápáról,  Földvárszki  Dávid
(1992) Répcelakról. A bajnoki keret te-
hát nagyjából együtt maradt, ami jó;
érkeztek tapasztalt és fiatal játékosok,
ami lehet, hogy jó lesz, ami nem jó,
hogy az ifibõl nem épül be játékos a

felnõttbe, a jelek szerint kiegészítõ
sze rep vár majd rájuk idén is. Persze
tudni kell, hogy kettõn áll a vásár. Az
elõzmények után nézzük a tragikus
szin tû szezonkezdést. Rábapatyon egy-
gólos vezetésünket adtuk el a fegyel-
mezetlenségünkkel, a két kiállítást kö-
vetõen a fiatal játékvezetõ (talán elha-
markodottan), a meccset is félbeszakí-
totta, így a fegyelmi testület nem csak
a játékosokat tiltotta el (Mayert szep-
tember 11-ig, Vánkost október 23-ig),
hanem a három pontot is a hazaiaknak
adta. Következett a bemutatkozó hazai
találkozó, a mindig felfokozott hangu-
latú mérkõzés a Jánosháza ellen. Ta -
valy mindkét meccset a Cell nyerte né-
mi szerencsével, most csak egy csapat
volt a pályán, a vendégcsapat. A celli-
ek nem értek még össze (magyarázat
lehet még a két hiányzó alapember),
igazából  a  védelem  rendszeresen
hagy ta középen kilépni a vendég csa-
tárokat, a középpálya nem szûrt haté-
konyan, a támadásépítéshez pedig kö-
ze nem volt, az ún. csatársor, vagy a
felérõ középpálya nagyon kevés várat-
lan, jó támadást vitt véghez, a helyzet
kihasználása pedig az eredményt te-
kintve nullaértékû volt. 
Természetesen hiba lenne vészharan-
got kongatni, de ez és az ehhez hason-
ló teljesítmény kevés lesz idén még a
dobogóhoz is, a már most magasabb
színvonalú megyeiben, nem beszélve
az  említett  változásokat  követõen
majd. Támasz kod junk a pozitív energi-
ákra, arra, hogy az idén Cellben meg-
tartott Négy Városok Tornáját az NB III-
as Körmend elõtt megnyerte a Cell,
vagy éppen sikerrel vette a megyei
Magyar Kupa elsõ fordulóját a Nemes -
kocs ellen. Folytatás a kupában szep-
tember 5-én a csöppet sem kellemes
ellenfél ellen Magyar sze csõdön, a baj-
nokságban pedig szintén nehéz mecs-
csekkel, szeptember 2-án Keme nes -
magasiban, majd szeptember 8-án ha-
zai pályán 15.30-tól a Kõszeg ellen. Fel
a fejjel!

»DOTTO

Ez így kevés lesz, beragadtunk a rajtnál
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Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévõ alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagy-

ságú garázshelyiség. Eladási ár: 1.000.000 Ft
• Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén

lévõ volt könyvtári helyiségek a társasház közös tulaj-
donában álló 88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt.
A három egybenyitott helyiség és vizesblokk területe
összesen 74 m2 nagyságú. Eladási ára: 5.000.000 Ft

• Celldömölk, Búza J. u. 18. sz. alatti társasházi sorházas
be építésû lakást a hozzá tartozó gépkocsi tárolóval, il-
letve a társasház közös tulajdonában álló tulajdoni há-
nyaddal együtt. Eladási ára: 12.535.000 Ft 

• Celldömölk, Búza J. u. 16. sz. alatti társasházi sorházas
be építésû lakást a hozzá tartozó gépkocsi tárolóval, il-
letve a társasház közös tulajdonában álló tulajdoni há-
nyaddal együtt. Eladási ára: 11.990.000 Ft

• Celldömölk 3842. hrsz-ú, 935 m2 nagyságú „Lakóház,
udvar” megnevezésû zártkerti ingatlana. Eladási ára:
15.310.000 Ft

• Celldömölk, 668/3 hrsz-ú, 1632 m2 nagyságú „beépítet-
len terület” megnevezésû ingatlan (autómosó mellett).
Az ingatlan kereskedelmi, szolgáltató jellegû vállalkozás
céljára hasznosítható. Eladási ára: 4.500 Ft+ÁFA/m2

Celldömölk Város Önkormányzata bérbeadás céljából hir-
deti a tulajdonát képezõ Celldömölk, Vasvári Pál u. 6.
szám alatti 4. számú 18 m2 nagyságú gépkocsitároló he-
lyiséget. Bérleti díja: 7.092 Ft/hó.
Az ingatlanok megtekinthetõek: telefonon történõ elõze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig. To váb -
bi felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelõjé-
nél a 95/525-813-as telefonon kapható.

2012-13-as labdarúgó 
bajnokság sorsolása

Az U 19 mérkõzései megegyeznek a felnõtt csapaté val,
csak két órával korábbi kezdéssel.

3. szeptember 2. 15.30 Kemenesmagasi-CVSE

4. szeptember 8. 15.30 CVSE–Kõszeg

5. szeptember 16. 15.30 Vasvár–CVSE

6. szeptember 22. 15.00 CVSE–Rum

7. szeptember 30. 15.00 Tanakajd–CVSE

8. október 6. 14.00 CVSE–Nádasd

9. október 13. 14.00 Király SZE–CVSE

10. október 21. 14.00 Vép–CVSE

11. október 27. 13.30 CVSE–Bük

12. november 3. 13.30 Haladás–CVSE

13. november 10. 13.30 CVSE–Uraiújfalu

14. november 17. 13.00 Szentgotthárd–CVSE

15. november 24. 13.00 CVSE–Vasszécseny

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Varga Gábor és Horváth Szilvia leá -
nya: Gréta, Hódossi Endre és Németh Anna Mária leánya:
Jo han na, Fazekas András és Tóth Nikolett leánya: Loretta
Hanna, Németh Norbert és Szórádi Szabina leánya: Csen -
ge, Halmosi György Tamás és Kökény Hajnalka leánya:
Alina, Komlósi László István és Király Erika fia: Brendon
Zsolt, Szõllõsi Tamás és Horváth Mária leánya: Mira, Nagy
Zoltán és Szabó Judit leánya: Vivien Hanna, Csanádi László
Norbert és Bartha Ágnes fia: Máté, Rákóczi Róbert és
Horváth Alexandra leánya: Fanni, Gaál István és Illés Márta
leánya: Nóra. 
Halálozás: Düh Árpád, Tinger Vendelné sz. Taufer Erzsébet,
Sali Jenõ, Bakonyi Csaba, Kamondi Árpádné sz. Varga
Matild, Horváth Pál Géza, Balikó Erzsébet.
Boba Halálozás: Balhási Imréné sz. Kulman Julianna.
Egyházashetye Halálozás: Mogyorósi Károlyné sz. Kovács
Erzsébet, Hetyei Zoltánné sz. Kovács Mária, Németh Mik -
lós né sz. Tóth Rozália, Mogyoróssy Tibor, Vargyai Istvánné
sz. Barabás Jolán.
Jánosháza Születés: Horváth Zoltán Antal és Vass Mária
leánya: Emõke Emília, Piros László és Kurucz Ildikó leánya:
Virág Maja, Laczi Zoltán és Kiss Anikó leánya: Lia, Pintér
Zoltán és Szabó Renáta leánya: Sára. Halálozás: Busa
Gábor né sz. Ipcsics Mária.
Kemenesmagasi Születés: Gyalogh Balázs és Töreki Judit
fia: Dávid. Halálozás: Dömötör Józsefné sz. Nagy Lenke.
Kemenesmihályfa Halálozás: Kovács József, Egerszegi La -
jos né sz. Kovács Ida.
Kemenespálfa Halálozás: Kovács Kálmánné sz. Péter Gizella.
Mesteri Halálozás: Dobai Lajos.
Kenyeri Születés: Csóka József Attila és Molnár Eszter fia:
Kristóf.
Köcsk Halálozás: Lempek Vilmosné sz. Péter Irén, Sebes -
tyén Lajos.
Nagysimonyi Halálozás: Horváth Imréné sz. Lõrinc Erzsébet,
Szabó István Géza, Farkas Lászlóné sz. Péntek Julianna, Kiss
Ferencné sz. Nagy Ida.
Nemeskeresztúr Születés: Fodor Tamás és Szabó Bernadett
leánya: Anna.
Nemeskocs Halálozás: Fáró Gyuláné sz. Nyéki Borbála.
Ostffyasszonyfa Születés: Berghoffer Zsolt és Szaffnauer
Kla u dia fia: Bence.
Pápoc Születés: Hajdu László és Molnár Viktória leánya:
Szofi. Halálozás: Gál Imréné sz. Vincze Erzsébet.
Vönöck Születés: Kovács András és Sinkovics Bernadett
leánya: Bíborka.

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és

220 literes főzőüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minőségű gyümölcscefréből, 

illatos és zamatos pálinka előállításával

– rövid főzési határ idővel – várjuk min-

den kedves régi és új megrendelőnket!

Érdeklődni:

06 20/337-1864

06 70/334-8167



Fa-Gyula Faáru BoltFa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.

Tel. 95 423-177

LAMINÁLT PARKETTÁK
FA-GYULÁTÓL!FA-GYULÁTÓL!

• AAZZ ELEGÁNSELEGÁNS:: 6 mm-es dió 
1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

• A A GAZDASÁGOSGAZDASÁGOS:: 6 mm-es bükk 
1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

•• A A LEGÚJABBLEGÚJABB DEKORUNKDEKORUNK:: 7 mm-es körte
erezett felülettel 
2085 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

• A A RUSZTIKUSRUSZTIKUS:: 7 mm-es tölgy erezett felülettel
1985 Ft/m2

Celldömölk területén díjtalan házhoz szállítás.

SZENZÁCIÓ S TÛZIFA AKCIÓ !
Száraz akác tûzifa tavalyi áron, 
kugliba fûrészelve 2700 Ft/q. 

Megrendelhetõ a 06 95/420–543 telefonszámon



Nézzen be hozzánk –
megéri

Vásárolhat, utazhat, iskolakezdésre készülhet, tartozásait rendezheti

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki kirendeltségeinek

kedvezményes hitelével.
(Maximális összeg: 2 millió Ft)

500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.

Akciónk szeptember 14-ig tart.

Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50. Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668 

E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu • www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035

Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010

Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005

THM 18,5% 
(2 millió Ft 5 évre)


