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Álláskeresők Figyelem!
A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal
rendelkező) varrónőket keres egyműszakos
munkarendbe.
Saját buszjárattal 22 környékbeli településről is,
a bejárás megoldott!
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.
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»AKTUÁLIS

„Celldömölk: a hely, ahol jó élni, ahová jó hazatérni”
Kettős jubileumot ünnepel idén a
város: 110 éve történt meg a településegyesítés Nemesdömölk és Kiscell között és 35 éve annak, hogy a
nagyközség városi rangot kapott. Ezt
ünnepelte Celldömölk Város 2014.
január 25-én a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében teltházas közönség előtt.
A Liszt Ferenc Vegyeskar előadásában elhangzó Himnusz után szintén a Vegyeskar
előadásában hangzott fel Berzsenyi Dániel Békefi Gábor által megzenésített verse,
a Búcsúzás Kemenes-Aljától. Ezt követően
Karai József: Kemenesaljai köszöntő című
kórusra írt népdalcsokrát hallgathatták
meg a megjelentek. Berzsenyi Dániel:
Horác című versét B. Péter Pál, a Soltis
Színház művésze tolmácsolta.
Ezután Fehér László, Celldömölk Város
polgármestere ünnepi beszéde következett. Köszöntőjében elmondta: – Polgármesterségem ideje alatt immár harmadik
alkalommal gyűltünk össze ünnepelni a
várost. Tíz évvel ezelőtt, a 25 éves jubileumon még csak reménykedtünk abban,
hogy megépülhet a fürdő: ma már nemcsak hogy előnyeit élvezhetjük, de épült
hozzá egy, a közeljövőben átadásra kerülő szálloda és kemping, valamint a Vulkán fürdő fejlesztésére is hamarosan sor
kerül. Öt évre rá, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár átadása után
iskolafelújításról, a városközpont megújításáról álmodtunk, ami azóta megvalósult. 1979-ben Celldömölk készen
állt arra, hogy várossá váljon, de a városépítés egy folyamat, amit nem lehet
befejezni. Ma is új célokat kell kitűznünk
magunk elé, hogy tovább fejlődhessünk.
Szerencsés az a városvezetés, amely számíthat a lakossági összefogásra, a támogatásukra. Hangsúlyozta továbbá, hogy
mindig is fontosnak tartotta, hogy a köz
érdekében tevékenykedjen magánemberként, pedagógusként, sportolóként,
spotvezetőként, politikusként egyaránt.
Mindig is egy cél lebegett a szeme előtt:
segíteni a város fejlődését a lakossággal
együtt. Köszönetet mondott elődeinek is,
és azoknak, akik az országos politikában
segítették őket: dr. Szekér Gyulának és dr.
Gosztonyi Jánosnak. Kiss Péternek külön
köszönetét fejezte ki, hiszen ő 10 évvel
ezelőtt 25 millió forintot adományozott

a városnak, és ez az adomány akkor egy
több mint 100 millió forintos fejlesztést
generált, amelynek köszönve sikerült
felújítani a kegytemplomot. Ugyancsak
Kiss Péter sietett a város segítségére a
kártalanítási folyamat megkezdésekor,
hiszen az ő közbenjárására az egyház korábban kaphatta vissza jogos tulajdonát,
az önkormányzat számára pedig megítélték a 640 millió forintos kárpótlási
összeget, amelyből felépült a Városháza.
Az elmúlt időszak eredményeit igazolja,
hogy felújították az általános iskola celldömölki és alsósági épületeit, az Ady utcai orvosi rendelőket, a József Attila, Ady
Endre utcákat, pályázati forrásból vált a
21. századi elvárásoknak megfelelővé a
szakközépiskola tanműhelye, kialakítottak négy műfüves labdarúgópályát, mely
a város lakóinak egészségét szolgálja, és
megépült a Kemenes Vulkánpark, mely a
turizmus fellendülését segíti. Az előzetes
kétségek ellenére 2010 után is sikerült
pályázati forrást nyerni: ennek köszönve
újulhatott meg a Vörösmarty úti tagóvoda, idén pedig sor kerül a vasútállomás
és a buszállomás felújítására is. Lezárult
a 2007–2013 közötti európai uniós ciklus.
A 2014–2020 közötti időszakban előre
láthatóan kevesebb lehetőség lesz a pályázásra, de minden lehetőséget igyekeznek kiaknázni: a kiemelt tervek között
szerepel a Téglagyári tó környékének a
szabadidő eltöltésére alkalmas területté
való kialakítása, valamint a Vulkánpark
körül egy szórakoztató és szabadidő-központ kiépítése, amely minden korosztálynak biztosíthatná a szabadidő hasznos
eltöltését. Fontos elképzelés még a gimnázium épületének teljes felújítása is,
hogy az oktatás ott is korszerű, modern
körülmények között folyhasson. A városközpont rekonstrukciójához kapcsolódóan
a piac felújítása, korszerűsítése, a környék
rendbetétele is a tervek között szerepel.
Kiemelt feladatként minél több út és járda építését tervezik. A városvezetés célja
továbbá segíteni a város életében hoszszú évek óta jelen lévő vállalkozásokat,
valamint a letelepedni kívánó vállalkozásokat úgyszintén, ezáltal is növelve a
munkába lépők esélyét. – Olyan várost
szeretnénk kialakítani, ahol jó élni, ahová jó hazatérni – zárta ünnepi köszöntőjét
Fehér László polgármester. A továbbiakban Kovács Ferenc országgyűlési képvi-

selő, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Gál
Róbert, Szombathely Megyei Jogú Város
jegyzője, Kondora István, Sárvár Város
polgármestere, Kovács Péter Vép Város
polgármestere, Keresztes István, Jánosháza Város polgármestere, Bíró József, Répcelak bizottsági elnöke, Vargyai Vilmos, a
Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület
elnöke köszöntötték a kettős jubileumát
ünneplő Celldömölköt. Joós Viktória, Szalai Szabolcs, valamint az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak
előadása után Fehér László polgármester
emléklappal köszöntötte Celldömölk várossá válásában és az önkormányzatiság
kialakulása után szerepet vállaló egykori
településvezetőket: Limpár Józsefet, Tóth
Józsefet, Kálmán Jenőt, Makkos Istvánt,
valamint Szabó Ferencet. Ezt követően
Celldömölk díszpolgárai üdvözletének
tolmácsolása, majd a kitüntetések átadása következett. A 2013-ban Celldömölk
Város Képviselő-testülete által létrehozott Pro Urbe Celldömölk-díjat – mellyel
a városavatás öt- és tízéves jubileumi
éveiben azon személyeknek és közösségnek a munkáját ismeri el, akik több
évtizedes társadalmi, gazdasági, tudományos, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, sport és egyéb
területeken végzett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a város értékeinek növeléséhez – vehették át: Fehér
Tamás, valamint a Honismereti Munkaközösség. Celldömölk Városért Érdemérmet kaptak: Banyó Gyula posztumusz,
Baranyai Attiláné dr., Csizmazia László,
dr. Hollósy István, Holpert Jenőné, Kapui
Gyula, Lónainé Kondics Zsuzsanna, Marics
Sándorné, dr. Marosfalvy Ferenc, Márton
Tivadar, Molnár Gábor, Obráz István, Piri
Zoltán, dr. Várnai Levente, Vinter József
és a Liszt Ferenc Vegyeskar. Celldömölk
Városért Emléklapot kapott: Gasztonyiné
Fódi Zita, Heim Géza, Kustos Lászlóné, dr.
Pesti Lajos és Udvardy Mihály. A Magyar
Kultúra Napja alkalmából Kresznerics Ferenc-díjban részesült Ölbei Lívia és Szomju Lászlóné. A műsorban szerepelt még:
a Kemenesalja Néptánccsoport lánykara,
Ipsics Péter, Ipsicsné Nagy Erzsébet, Pál
András Bálint, Kelemen Dóra, a Mirage
Salon Quartett, valamint a Prima Sporttánc Egyesület táncosai. A színpad díszítéséért köszönet a Marics Virágszalonnak.
»LOSONCZ ANDREA
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50 millió forint a Városi Óvoda működtetésére
50 millió forintot kapott Celldömölk
Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
keretében. A nyertes pályázat részleteit Kiss Lilla, a pénzügyi osztály vezetője és Fehér László polgármester
január 10-én sajtótájékoztató keretében ismertette.

A Vas megyei városok közül többek között
Celldömölk is nyert azon a pályázaton,
mely a helyi önkormányzatok működő-

képességének megőrzését támogatja.
Celldömölk Város Önkormányzata a Városi Óvoda működőképességének finanszírozására nyújtott be támogatási igényt,
még 2013 szeptemberében. Kiss Lilla,
a pénzügyi osztály vezetője elmondta,
hogy három jogcímen igényeltek támogatást: a Városi Óvoda működőképességének finanszírozására, a szociális
hozzájárulási adó fedezetére valamint a
Vas Megyei Önkormányzat felé fennálló
tartozás finanszírozására. A támogatást a
Városi Óvoda hiányának fedezetére ítélték meg, ennek összege 49 millió 800
ezer forint. A pénzügyi osztály vezetője
hozzátette, hogy az állami feladatalapú
finanszírozás különösen a gyerekétkeztetésre nem nyújtott kellő normatívát
városunkban. A támogatói okiratban felsorolt valamennyi jogcím a Városi Óvoda
működési hiányának a finanszírozását
szolgálja. Így az elnyert összeg a közüzemi díjtartozások, az élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozások valamint a
feladatalapú finanszírozással le nem fedezett rész költségeit biztosítja. A támogatás két ütemben érkezett meg: 2013.
december 11-én 24.800.000 forint érkezett az önkormányzat számlájára, majd
december 23-án még 25.000.000 forint.
Ennek egy része már a 2013-as évben
felhasználásra került, a másik része pedig az idei év költségvetésében jelent
bevételi forrást. Fehér László polgármes-

Térfigyelő kamerák a lakosság érdekében
Korábban már hírt adtunk arról a nyertes pályázatról, melynek keretében
városunk lehetőséget kapott térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére. Jelentős ez
Celldömölk vonatkozásában, hiszen a
rendszer felszerelésével lehetővé válik

a nemkívánatos idegenek, gyorshajtók,
eltulajdonított gépjárművek kiszűrése.
A rendszer kiépítésével az itt élők még
nagyobb biztonságban érezhetik magukat. A térfigyelő kamerákat a következő
helyszínekre helyezték ki: Arany János u.

ter elmondta, hogy a Városi Óvodát hét
település társulási formában tartja fenn.
Kiemelte, hogy az intézmény működtetését az önkormányzatok mindenképp vállalták, így támogatás nélkül is biztosítani
kellett volna a működési hiány fedezetét
a költségvetésben. – Ezzel az 50 millió forinttal olyan források szabadulnak fel az
önkormányzatnál, ami lehetővé teszi azt,
hogy olyan feladatokat is végre tudjunk
hajtani a városban, ami az itt élők komfortérzetét növeli. Így például 2014-ben
több pénzt tudunk költeni utak és járdák
építésére Celldömölkön – tette hozzá a
polgármester.
Megkeresésünkre Gasztonyiné Fódi Zita,
a Városi Óvoda vezetője elmondta, hogy
2013. január elsejével struktúraváltás
történt az óvodában, hiszen hozzájuk
került az ezer adagos főzőkonyha (volt
Gáyer-konyha) valamint az alsósági óvodai konyha, amivel a celldömölki óvoda
dolgozóinak a létszáma is megemelkedett. – Ez plusz feladatokat ró ránk, hiszen
az óvodapedagógiai munka mellett meg
kell szervezni az ételszállítást, és meg
kell felelni a főzéssel kapcsolatos szigorú
előírásoknak is. Szerencsés helyzetben
vagyok, mert a kollégáim mindenből a
lehető legjobbat akarják kihozni, hogy
minden a gyerekek és a szülők megelégedésére történjen. Nagy örömömre
szolgál, hogy az önkormányzatnak sikerült nyernie a pályázaton, és támogatni
tudja az óvoda további működését – nyilatkozta a Városi Óvoda vezetője.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
– Kolozsvár u. kereszteződése, Csokonai
u. – Építők u. sarka, dr. Géfin Lajos tér,
József Attila u., Kisfaludy u., Koptik Odó
u., Ostffy Mihály tér, Sági u. – Temesvár
u. kereszteződése, Széchenyi István u.,
Széchenyi u. – Sági u. kereszteződése
a körforgalomnál, Szentháromság tér,
dr. Szomraky Zoltán u., Vasvári Pál u. és
Wesselényi utcában.
»LA

Szántó Lara az év első celli babája
Az előző lapszámunkban bemutattuk
Auer Elizát, aki Vas megye első babájaként, Celldömölkön látta meg a napvilágot január elsején. Aznap még egy
kislány és egy kisfiú is megszületett a
Kemenesaljai Egyesített Kórházban, ám
egyikük sem a város lakosainak számát
gyarapítja. Ezután még néhány napnak
el kellett telnie, hogy az első celldömölki
újszülött is világra jöjjön 2014-ben. Január 16-án az éjjeli órákban természetes

úton született meg Szántó Lara, 2750
grammal és 48 centiméterrel. Szántó
Lajos és Lakatos Gyöngyi kislánya negyedikként érkezett a családba, nővérei Cintia, Gyöngyike és Melissza már nagyon
várták az érkezését. Az új esztendő első
celldömölki babájánál és édesanyjánál
tett látogatást január 22-én Fehér László polgármester, aki a hagyományokhoz
hűen ajándékcsomaggal köszöntötte a
családot.
»B-VZS

4

uk_14_01_31_.indd 4

2014.01.28. 22:33:54

Új Kemenesalja » 2014. 01. 31.

»PRO URBE CELLDÖMÖLK

Mit jelent az Ön számára Celldömölk?
Fehér Tamás
Celldömölk
számomra kisgyerekkorom óta
maga a város. 10 éves
voltam, amikor Ostffyasszonyfáról osztálykirándulás keretében két
napot töltöttem itt, ami
maradandó élményt nyújtott. Megragadott Berzsenyi szelleme és a kútásó
története, amit akkor hallottam először.
Máig a fülembe cseng, ahogy a Széchenyi utcán a lovak patáinak dobogását
hallottam.
Amikor Ostffyasszonyfáról Kemenesmihályfára költöztünk, egyre gyakoribbá
váltak celldömölki utazgatásaim. Gyakran
felszöktem a vasúti felüljáróhídra, hogy a
mozdonyokat csodáljam. 1954 decemberében a celli fűtőházba kerültem kocsilakatosnak. 1969-ben megnősültem, azóta
véglegesen celldömölkinek tartom magam, itt születtek a gyermekeim és idejártak iskolába is. 1973-ban rám bízták a
fűtőház vezetését.

Káldos Gyula
Sok évtizede vagyok tagja ennek a közösségnek,
ahova mint diák kerültem és hozzánőttem
mindennapjaihoz, kutatva a múltat. Egy szóval az
életem része, színhelye.
Ellátott sok szép és izgalmas feladattal,
amiből kettőt emelnék ki. Olyan, mondhatni kivételes lehetőséget adott a sors,
hogy részt vehettem egy teljesen új – a
most 61 éves – Városi Könyvtár alapjainak
lerakásában és kiteljesítésében. Szolgálja
a város és környéke lakosságát, mindig
figyelve a kor kihívásaira. A másik az előzőekből fakad: a honismereti munkával

Lendvay Istvánné
Már gyermekkoromban
az alsósági általános
iskolában
megismerkedtem a honismerettel
Zongor Ferenc igazgató
úr szakkörében. Később
a szombathelyi szakközépiskola történelemtanára egyengette a honismeret felé vezető utamat. A
főiskola elvégzése után a munkahelyen,

Örömmel és tevékenyen részt vettem
Celldömölk valódi várossá fejlesztésében.
Munkatársaimmal rengeteg társadalmi
munkát végeztünk. Még a várossá avatás
előtt készítettük el a játékmozdonyt, ami
a mai napig megvan az Ifjúság téren. A
ligetben egy KRESZ-tanpályát építettünk,
amit sajnos mára már lebontottak. Örömmel vettem részt a városi évfordulókra
szervezett kiállítások kivitelezésében,
amihez elsősorban vasúttörténeti anyagokkal tudtam hozzájárulni. Megírtam
a celli fűtőház történetét a kezdetektől
1995-ig.
Nagy örömömre szolgált, amikor 1989ben felavathattuk az állomás területén
a mozdonyparkot, ami nagyon sok látogatót hozott ide az elmúlt évtizedekben.
Sajnálattal látom, hogy az utóbbi időben
vandál kezek a kiállított vasúti kocsik ablakait betörték, belső berendezéseit feldúlták.
Munkatársaimmal együtt több alkalommal is készséggel vettünk részt a celldömölki kórház fejlesztését elősegítő
társadalmi munkavégzésben, ezért különösen fáj, hogy a kórházat az elmúlt

években visszafejlesztették. Ez azért is
érintett érzékenyen, mert a kórház belgyógyászati osztályát 1936-ban az apósom, néhai dr. Maráczi Jenő hozta létre.
1996. január elsejével vonultam nyugállományba, ezt követően időm és energiám jelentős részét a Ság hegyi szőlő és
borkultúra fejlesztésére fordítottam. Feleségem családi szőlőbirtokán létrehoztunk
egy kísérleti szőlőültetvényt, amelyen
újmagyar nemesítésű szőlőfajták meghonosításával kísérleteztünk. Sajnos feleségem 2012-ben eltávozott az élők sorából,
így most már nélküle vagyok kénytelen
továbbvinni ezeket a szőlészeti, borászati
kísérleteket, amikbe szerencsére a velem
együtt élő Csaba fiam is bekapcsolódott.
Így lesz folytatója ennek a munkámnak.
Sikerként értékelem, hogy 1997-ben Szabó Lajos országgyűlési képviselő támogatásával elindított kezdeményezésemre az
országgyűlés akként módosította a bortörvényt, hogy a Ság hegy a Somlói borvidékhez tartozónak vallhatja magát. Ez
komoly rangot és elismerést jelent a Ság
hegynek és megnyitotta az utat a további
fejlődés irányába.

foglalkozók, érdeklődők összefogása, egy
alkotó közösség létrehozása, egyben tartása. Ez több tényezős feladat volt és ma
is az. Kell hozzá egyéni érdeklődés, kutatási készség, önzetlenség, elszántság,
mert a kutatási munka időigényes feladat. Nagyon fontos az intézményi háttér,
ami nélkül nincs tartós együttműködés.
Esetünkben ez a könyvtár, ami összefügg
saját érdeklődési körömmel. Így lettem
alapítója, fenntartója és 38 évig vezetője.
A könyvtár nemcsak helyet adott, hanem
pályázati kiírásokkal, jelentős összegekkel
támogatta is csoportunkat. A legfontosabb maga a tagság és az a ragaszkodás,
ami e közösséget 40 év óta jellemzi.
1973-ban szerencsésen volt együtt a kutatási készség, sok-sok tapasztalattal rendelkező, sok mindent megélt, közismert

és köztiszteletben álló személyek tenni
akarása. Sok nevet kellene itt most felsorolni. Megtettük ezt az Új Kemenesalja
2013. 5. számában. Röviden csak annyit,
lelkészek, orvosok, pedagógusok, kétkezi
munkások adják közre tapasztalataikat a
kéthetenkénti összejöveteleken. Létszámunk állandóságot mutat az idősebb korosztályból.
Mit szeretnék a jövőben? Mindenekelőtt
azt, hogy a város irányítói folytassák azt
a jó irányú munkát, aminek szemtanúi vagyunk. A honismereti közösségünknek azt
kívánom, tudjon megújulni, mint az élet
rendje szerint eddig is tette, szükség van
lelkes munkájukra. A sors jóvoltából a 40
év alatt egyetlen összejövetelről sem hiányoztam, talán még néhány évig kegyes
lesz hozzám. Van még bőven feladat.

a házasságban és gyermeknevelésben
való helytállás mellett kevés idő maradt a honismeretre. Később, mikor már
felnőttek a gyermekeim, egy előadás
kapcsán kapcsolódtam be a könyvtár
munkaközösségébe. Nagyon kedves, baráti hangulat fogadott csütörtökönként.
Azóta is szeretek ebbe a közösségbe
járni, itt otthon érzem magam, olyan,
mint egy nagy család. Immáron harmadik éve lehetek a csoport vezetője, mely
kezdetektől a múlt értékeinek megőrzésén fáradozik. Hála az idősebb generáció

képviselőinek, akiknek nagyobb rálátásuk van a múlt és a jelen eseményeire, munkájukkal maradandó értékeket
mentettek meg illetve teremtettek. A jövőben is ezen az úton szeretném egyengetni a kört, szerencsére mindig vannak
önzetlen emberek, akik szívesen foglalkoznak honismerettel. Azért, hogy anyagilag is ösztönözzük a kutatómunkát, a
jövőben felvetődhet az egyesületi formában történő működés. Fontos lenne,
ha a múlt örökségének fenntartásához
lelkes fiatalok is csatlakoznának.
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Díszpolgári köszöntések a város kettős jubileuma alkalmából
Dr. Szekér Gyula 1925-ben született celli
vasutas család gyermekeként. A középiskolát Pápán végezte. Érettségi után került
el Celldömölkről, és a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett diplomát, később a kémiai tudományok doktora lett.
Szakmai, politikai pályája során fontos beosztások sorát töltötte be: volt nehézipari
miniszter, 1975–80 között pedig a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért felelős
miniszterelnök-helyettesi posztot töltötte
be. E megbízatása alatt tett hivatalos látogatást az Amerikai Egyesült Államokban
Gerald Ford elnöknél. Ez a hivatalos kapcsolatfelvétel áttörésnek számított abban
az időben a kelet-nyugati kapcsolatokban.
E megbeszélések során folytak előzetes
tárgyalások az Egyesült Államok elnöke és
Magyarország miniszeterelnök-helyettese
között a Szent Korona hazahozatalára vonatkozóan. Vegyészként is folyamatosan
tevékenykedett, ennek elismeréseként
a Magyar Vegyipari Szövetség 2003-ban
ítélte neki A XXI. század magyar vegyiparáért aranyérmet:

2004-ben Celldömölk Díszpolgára címet
kapott.
A város 2014-es kettős jubileuma alkalmából üdvözletét küldi a városnak:
Kedves Barátaim, Földijeim, Honfitársaim!
Engedjék meg, hogy levélben köszöntsem és
üdvözöljem Önöket, mivel a személyes részvételre ezúttal nincs módom. A legjobbakat
kívánom mindannyiuknak.
35 éve nekem adatott meg a megtisztelő
feladat, hogy a kormány képviseletében, miniszterelnök-helyettesként várossá avassam

szeretett városomat, Celldömölköt. Celldömölk megfelelt a várossá avathatóság minden
követelményének, megért az idő a tényleges
avatásra. Utólag elárulhatom, okozott számomra némi dilemmát az esemény, mert
egyidejűleg kaptam a felkérést Paks várossá
avatására is. Választanom kellett tehát, és
én Radnóti Miklós szavaival élve „tovaringó
gyermekkorom világát”, száz kötődésem miatt a szűkebb pátriát, Celldömölköt választottam. Mégsem volt ez olyan egyszerű dolog.
Ezekben az években hoztuk létre a Paksi
Atomerőművet, ami műszakilag, gazdaságilag, de emberileg is különleges, egyedülállóan új, magas követelményeket támasztó
feladat volt. Nem túlzok, ha azt mondom:
rengeteg energiám fekszik benne. Nem túlzok, ha azt állítom, személyes érdemem is
van abban, hogy a világ 10 legbiztonságosabb
atomerőműve közé lehetett sorolni, amikor felépült. Az építkezés megindítása előtt
ugyanis átterveztettük az építendő erőművet
az ismereteink szerinti legbiztonságosabbra,
legkorszerűbbre. Nem volt egyszerű, vagy
könnyű feladat az átterveztetés, hiszen kész
tervek álltak rendelkezésünkre, s ezért bizonyos ellenállásba is ütközött, de eltökéltek
és nagyon határozottak voltunk, s végül is a
szovjet partnerrel meg tudtunk egyezni.
Mikor Teller Ede, a zseniális magyar atomfizikus Amerikából Magyarországra hazalátogatott, a Paksi Atomerőművel ismerkedve
örömmel és megelégedéssel konstatálta, hogy
Magyarországnak biztonságos atomerőműve van. Ő igazán tudta, miről beszél, hiszen
hihetetlen nagy tudása, szakmai zsenije predesztinálta arra, hogy annak idején nagy szerepe lehessen az atombomba létrehozásában,
a hidrogénbombáról nem is szólva, mert annak „atyjaként” emlegetik. A biztonságosság
egy atomerőműnél alapkövetelmény. Ezzel
mindenki tartozik magának, a szomszédainak és az emberiségnek. Ezzel azonban nincs
kimerítve a téma. A kitűzött cél: az általa előállított olcsó energia. És ez távolról sem helyi
jelentőségű ügy. A Paksi Atomerőműnek a
magyar energiarendszerbe való beállításával – a nagy tömegű olcsóbb energia révén
– a termelési költségekben csökkenhetett az
energiaköltségek aránya, azaz javult az ország
nemzetközi versenyképessége. Ez igazán ránk
fért, mint ahogyan ma is kívánatos.
Hadd térjek vissza a városavatáshoz.
Az azóta eltelt 35 év nagyon „sűrű” időszak
volt, nagy, megrázkódtatás erejű változásokkal, nemzetközi pénzügyi válsággal is sújtva,
aminek hatása alól mi sem mentesültünk.
Maga a város azonban a hullámverések közepette is képes volt épülni, szépülni, lakói
számára kellemesebb létkörülményeket teremteni. Említsük meg az új, híressé vált

városházát, a fürdőt, a Ság hegyi Vulkánparkot, s Önök bizonyára folytathatnák a sort.
Tiszteletre méltó eredmények, megbecsülést
érdemelnek.
És ezzel elérkeztünk a mai közélet egyik kardinális problémájához. Elkeserítő, mennyire
hiányzik egymás kölcsönös tisztelete, egymás
eredményeinek elismerése, megbecsülése.
Kiváltképpen vonatkoztatható ez a politikai
közéletre. Mintha ellenségek, mondhatni
vad ellenségek állnának egymással szemben,
s a legfontosabb feladat egymás megsemmisítése lenne. Ebből mindenkinek elege van
már! Emberek sokasága fordul el – sokszor
utálkozva – a politikától. Fejlettebb demokráciákban természetesnek tartják azt a feltevést, hogy a politikai rivális is az ország javát,
az emberek jobb életét akarja – csak éppen
más módon. A módozatokról, módszerekről
lehet vitatkozni, persze kellő tisztelettel, s az
emberek, ha nem manipulálják őket, a szavazásnál eldöntik, mit is szeretnének. Legfeljebb négy év múlva leváltják azokat, akikben
csalódtak, vagy éppen megerősítik, ha kedvükre szolgáltak.
Nagy baj lenne, ha bármely ország bármely
miniszterelnöke csak a saját párttársai miniszterelnökeként kívánna viselkedni, lehetőségeknél, jutalmazásoknál csak őket kívánná
„helyzetbe hozni”, favorizálni. Annak idején
Antall József világosan lefektette ebbeli álláspontját: lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kíván lenni. Tehát Magyarország
minden állampolgáráé és lélekben még a határon túli magyaroké is.
A dolgok természete már csak ilyen: nem
építhetünk másra, csak elődeink és egymás
eredményeire. Kellő tisztelettel kell hát kezelnünk ezeket. Minden korszakban születnek
jó, vagy kevésbé jó, vagy akár rossz, hibás
dolgok is. Vonatkoztatható ez a sokak által
gunyorosan „átkos”-nak nevezett korszakra, de a jelenlegire is. Aki eszmélőként vagy
felnőttként élte meg, tudja, hogy a hatvanas
évektől kezdve komoly fejlesztő munka folyt
az iparban, mezőgazdaságban és a társadalmi, gazdasági élet számos területén. Felzárkózásunk a fejlettebb országokhoz minden
fontosabb mutatóban folyamatos volt. Dehát ez lassú folyamat. Csak jómagam aktív
részvételével és irányításával igen sok nagyjelentőségű beruházás megvalósítására került
sor. A legjelentősebbek közülük: a tiszaújvárosi TVK, a Borsodchem Kazincbarcikán, a sajóbábonyi észak-magyarországi Vegyiművek,
a Dunai Kőolajfinomító Százhalombattán, a
Paksi Atomerőmű, a Péti Nitrogénművek, a
Székesfehérvári Könnyűfémmű (Köfém-Alcoa), a szintetikusszál-gyártás Nyergesújfalun, a Chinoin gyógyszer-alapanyag gyártás
Budapesten, az EGIS gyógyszer-alapanyag
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gyártás Körmenden, és nem utolsó sorban
a kőolaj-és földgázvezeték országos hálózatának kiépítése. Ezek ma is a magyar gazdaság
húzóerői, „zászlóshajói”. Jó részük „zöldmezős” beruházásként indult. S akkor még nem
szóltam a rengeteg korszerűsítésről, rekonstrukcióról. Nem bölcs dolog elhallgatni az
eredményeket, vagy lebecsülni azokat.
A rendszerváltás bonyolult problémái is
többé-kevésbé ismertek előttünk. Megrázkódtatásszerűen éltük át a termelés
zuhanásszerű visszaesését, a tömeges munkanélküliség megjelenését, az életszínvonal
csökkenését, a privatizáció számos visszásságát. Túlzott is volt, kótyavetye is volt, közelébe
sem engedtek olyanokat, akik érdemben közreműködhettek volna abban, hogy a privatizáció az ország számára előnyösebb legyen.
Az eredményekről folyamatosan beszámolnak másutt, mások. A problémákról sem
öncélúan kívánunk szólni, hanem a továbbgondolás, a javítás szándékával. Elgondolkodhatunk rajta, hogy az emberi munkaerő

hatékonyabb hasznosítása szemszögéből mi
a hátrányosabb: a kapun belüli munkanélküliség, vagy a tömeges munkanélküliség?
Hogy a társadalmi erőforrások optimális
hasznosítása és a társadalmi közérzet alakulása szempontjából hogyan ítéljük meg
a túlzott egyenlősdi szemléletét, illetve a
hihetetlenül szétnyílt jövedelmi viszonyokat stb. Mit is kell tennünk, hogy többen,
többet, jobban s jobb fizetésekért dolgozhassunk? Hogy a nagyon tehetősek hogyan
járulhatnának hozzá nagyobb mértékben a
társadalmi közkiadásokhoz? Mit és hogyan
kell tennünk, hogy az igazán tehetséges, de
szegény gyermekek is gondtalanul továbbtanulhassanak? Hiszen nincs nagyobb érdekünk, mint a tehetségek kibontakoztatása
és a haza javára való hasznosítása. Hogyan
is könnyíthetnénk meg a gyermekes szülők
életét, szegényekét és gazdagokét egyaránt?
S még folytathatnánk a sort.
Folytatom is. A magyar gazdaság legégetőbb
feladatai ma: a fenntartható növekedés,

a munkanélküliség csökkentése és a hatékony beruházások növelése. Most az utóbbira teszem a hangsúlyt. A beruházások
arányával természetesen vigyázni kell, mert
eltúlzása veszélyeztetheti az életszínvonalat.
A mai, rendkívül alacsony szintje veszélyezteti a növekedést és a munkaalkalmak bővítését. A beruházások mai, alacsony szintje nem
tesz lehetővé tartós, megalapozott gazdasági
növekedést. Persze, ezek bonyolult, nehéz
ügyek. Nagyon valószínű, hogy aktív állami
szerepvállalásra a piacgazdaság körülményei
között is szükség lesz. Bízzunk benne, hogy
sor kerül rá. Bízzunk benne, hogy a szükséges lépésekre, korrekciókra, finomításokra
időben sor kerül.
Ehhez kívánok mindannyiuknak eredményes
munkálkodást.
Dr. Szekér Gyula
c. egyetemi tanár
a kémiai tudományok doktora
ny. miniszterelnökhelyettes
Celldömölk Város díszpolgára

Kiss Péter miniszterelnök-helyettes,
Celldömölk Város díszpolgára levele a
város kettős jubileumának alkalmából:

ezres lakosú, pezsgő mindennapokat
élő közösség. Köszönet és elismerés illeti
mindezért Polgármester urat és a városvezetést, mindazokat, akik a rendelkezésére
álló források és a pályázati lehetőségek
sikeres felhasználásával modernizálták és
gazdagították Celldömölk városát. Mindez
azonban, ahogyan mondani szokás, nem
jöhetett volna létre az itt élők hite, aktív
és tevékeny hozzájárulása, a város iránti
ragaszkodásuk és szeretetük nélkül. A celldömölki lakosok az egész ország számára
követendő példát mutattak arra: milyen
erőt képvisel, mennyi lehetőséget hordoz
az összefogás, a jövőbe néző, közös értékeket teremtő partneri együttműködés.
Örülök annak, hogy a segíthettem a várost a bencés kolostor visszaigénylési folyamatának felgyorsításában, és az épület
sorsának alakulásával olyan döntés születhetett, amivel a város, a régió gyarapszik,
a határon átnyúló fejlesztési programok
elkezdődhetnek.
Az előző, 30 éves jubileum óta eltelt mintegy öt év során számos büszkeségre okot
adó létesítménnyel, újdonsággal gyarapodott Celldömölk. Mindahányszor, amikor
ellátogattam szülővárosomba, örömmel

figyeltem fel a változásokra, a fejlődésre.
Az új és felújított intézmények, létesítmények, a megszépült közterek igazi európai
kisvárossá alakították Celldömölköt.
A sajtót figyelve és telefonon beszélve
veled, értesülök a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő körüli fejlesztésekről, ami igazi
örömmel tölt el, hiszen együttműködésben az osztrák JUFA szállodalánccal a várost meghatározó beruházás valósul meg.
Gratulálok a Kemenes Vulkánparkhoz,
mely olyan innovatív turisztikai fejlesztés,
amely nemcsak bemutatja Kemenesalja
4-6 millió éves vulkáni természeti értékeit,
hanem tudományos-oktatási centrumként is működik. A projekt megvalósítása
új dimenziókat nyithat a térség idegenforgalmában, fellendíti a turizmust, és
megteremtheti a kistérségben a gazdasági
fellendülés alapjait.
Celldömölk díszpolgáraként a jubileumi
születésnap vidám hangulatú programjaihoz jó szórakozást kívánok!
További sok sikert, szép eredményeket kívánok a városnak!
Budapest, 2014. január 20.
Üdvözlettel:
Kiss Péter

azóta sem szakadtam el tőle soha. A munka szeretete, az iskolák, a gyönyörű táj és
a kultúra sok-sok arculata olyan értékekkel
gazdagított, amelyekből egész eddigi életemben szüntelenül merít-hettem. Családom, ameddig visszafelé követni lehet,
itt élt, szeretett és dolgozott, a jövőt itt
építette. E földön a hajdani három faluból mostanra Nyugat-Magyarország egyik
gyöngysze-me lett, örömmel tölt el gazdagodása és drukkolok ígéretes jövőjéért. És

ezen belül is elsősorban a ma ifjúságáért,
kívánva nekik, hogy a munka, a tudás, a
szülőföld és hazánk szeretete olyan mélyen
ivódjék itt beléjük, mint ahogy ez nekem –
igen sok társammal együtt – megadatott.
Biztos vagyok benne, hogy ez az ünnepség
is újabb erőt ad a jövő építéséhez.

Fehér László
Polgármester részére
Celldömölk
Tisztelt Polgármester Úr! Kedves László!
Köszönettel megkaptam Celldömölk várossá avatásának 35. és településegyesítésének 110. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő jubileumi ünnepségre szóló megtisztelő meghívást. Őszintén sajnálom, hogy korábban egyeztetett
kötelezettségeim miatt nem lehetek ott
személyesen ezen a különleges ünnepi
rendezvényen.
A három és fél évtizeddel ezelőtti várossá
válásával a több, mint 750 éves gazdag és
mozgalmas múltra visszatekintő település,
Kemenesalja központja előtt új perspektívák, komoly és vonzó lehetőségek nyíltak.
Az utóbbi években több alkalommal volt
módom tapasztalni azt a felelősségteljes
várospolitikát, amelynek eredményeként
látványosan épült, szépült ez a közel 12
Kósa András üdvözlete Celldömölknek:
Tisztelettel köszöntöm a jubileumi ünnepség résztvevőit, és nagy szeretettel gondolok mindazokra, akik mostani vagy egykori
otthonuknak tekintik Celldömölk városát.
Hogy személyesen nem lehetek Önök között – Köztetek – annak egy hirtelen jött
megfázás az oka.
Celldömölk számomra mindennek a kezdete. Életem első 18 évét töltöttem itt, de

Kósa András
Celldömölk Város díszpolgára
valaha a Deák utca lakója
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Mit jelent az Ön számára Celldömölk?
lózatot és a városközpontot felújítani.
Baranyai Attiláné dr. jegyző
Mindezekkel együtt maga a város is
élhetőbb lett. Remélem, hogy a turiz-

Hogy mit jelent nekem Celldömölk? A
város az otthonom
közel 40 éve, hiszen
itt élek, itt születtek gyermekeim, itt
dolgozhattam,
kamatoztathattam mindazt, amit tanulmányaim során elsajátítottam.
A közigazgatásban eltöltött 40 év szá-

mos változással járt együtt, ami felelősségteljes munkát követelt meg.
Mindig fontos volt számomra, hogy
fejlődjön, szépüljön és komfortos
legyen Celldömölk. A várossá válás
azonban nem kis feladatot rótt ránk.
A legfontosabb az első időszakban
a hiányzó közművek kiépítése volt,
majd az EU-s források kihasználásával
sikerült szinte a teljes intézményhá-

Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezető
Minden szállal Celldömölkhöz
kötődöm: a lakhelyem,
az otthonom, a hely,
ahol születésem óta
élek. Az általános iskola elvégzése után
az óvónői szakközépiskola néhány
évre elhívott a várostól, de 18 évesen mikor munkába álltam, ismét

visszakerültem Cellbe. Idestova 35
éve vagyok az óvónői pályán, a város első szülöttje, Tóth Attila is az én
csoportomba járt. Azóta már az én
első óvodásaim is szülők lettek, és
már az ő gyerekeik járnak hozzánk.
A hivatásomból adódóan sok embert
megismertem. A mindennapok során
nemcsak az örömükben, hanem a
gondjaikban is osztozom, lehetősé-

dr. Hollósy István nyugalmazott falugazdász

mus fellendítését célzó beruházások
egyre több vendéget vonzanak városunkba, ami az itt élőknek kihívás,
ugyanakkor újabb előrelépés lehet.
A városi rang azt is jelentette, hogy
a városkörnyéken élők számára is
egyfajta körzetközponti szerepkört
láttunk el már akkor, amikor ennek
intézményesített szervezeti keretei
még ki sem épültek.

gem szerint mindig próbálok segíteni
a problémák megoldásában. Az elmúlt években rengeteget fejlődött a
város, számos pozitív változás történt
itt, jó látni, ahogy épül és szépül. Azt
viszont sajnálom, hogy a celli kórház
megszűnt, mint aktív betegellátás.
Jó érzés a régi városképre visszagondolni, hiszen annak a kornak is meg
volt a maga szépsége. Számomra ez
a város, olyan, mint egy ékszerdoboz.
Szeretek itt élni, nem tudom máshol
elképzelni az életemet.

Ha röviden kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy itt lakom. De
nemcsak lakóhelyem,
hanem otthonom is
lett Celldömölk. Több
mint 40 éve élek itt,
előtte kőszegdoroszlói voltam, egy TSZ
álláshirdetésnek köszönhetően lettem
celldömölki. A kezdetektől próbáltam
tevékeny részese lenni a közéletnek. A
TSZ dolgozókkal együtt sok munkát vé-

geztünk annak érdekében, hogy a Ság
hegyet természetvédelmi körzetté nyilvánítsák. 1993 óta 16 évig Celldömölk és
a környék 16 falujának falugazdászaként
dolgoztam. Ennek révén mindig más
emberekkel ismerkedtem meg, részese
lettem az itt élők ügyes-bajos dolgainak.
Mikor Celldömölkre kerültem, eljártam az akkor még működő értelmiségi
klubba, ahol máig tartó ismeretségek
kötődtek. 1978-ban a TIT keretében tartottam a kertbarátok körében az első

előadásomat, mely 13 éve vált rendszeressé a KMKK-ban. Emellett 1991-ben
újraszerveződött az éremgyűjtők helyi
csoportja, melynek 2000 óta vagyok az
elnöke. Azóta minden évben a város milleniumi napjához kapcsolódóan tartjuk a
Ki mit gyűjt? cserenapot. Büszke vagyok
rá, hogy 2005-ben Celldömölkön szervezhettük meg a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének egyik legnagyobb rendezvényét, az országos vándorgyűlést.
2013-ban pedig a másik legnevesebb
szakmai konferenciának, a Numizmatikai Nyári Egyetemnek adott otthont városunk.

Kapui Gyula

a Kesztyűgyár, így hazajöttem Ajkáról,
és felhagytam a szakmunkás lakatos
munkával. Alapító tagja voltam a Kesztyűgyárnak, ahol művezető beosztásban
dolgoztam. Sajnos azonban 1992-ben
leállt a termelés és bezárták az épületet.
Az itt dolgozókkal később szerveztünk
találkozót, majd egy régi alapító taggal
elhatároztuk, hogy megírjuk a Kesztyűgyár történetét, amiben nagy segítségünkre volt dr. Oszkó Zoltán, egykori
iskolaigazgató. Büszke vagyok rá, hogy
napvilágot látott ez a könyv, ami által
tovább élhet a kesztyűgyári dolgozók és
Celldömölk múltjának története.

Életem fontos részévé vált a zene és
a hangszerem, a szaxofon. A Celldömölki Vasutas Fúvószenekarból kiválva
alapítottam egy tánczenekart, ami a
későbbiek folyamán Celldömölk első
presszójáról – melynek megnyitóján
játszottunk – kapta meg a Fény nevet.
Mindig igyekeztem a város kulturális
életében részt venni, a zenekarommal
rendszeresen felléptünk különböző
rendezvényeken. Soha nem kívánkoztam el Celldömölkről, a Kesztyűgyárban, a Házipari Szövetkezetben és a
Fény együttesben megtaláltam a számításomat.

Nagyon sokat jelent
nekem
Celldömölk,
egy egész életre szóló élményt kaptam a
várostól. Az, hogy celli
lettem, annak köszönhető, hogy 1951-ben
édesapámat a győrvári rendőrőrsről
ide helyezték át. Az általános iskola
felső tagozatát már itt végeztem el,
majd Ajkára kerültem ipari tanulónak.
Nagy örömömre, 1963-ban megépült
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Mit jelent az Ön számára Celldömölk?
a nyári táborozó gyerekek zsivaját, a
Lónainé Kondics Zsuzsanna
városi nagyrendezvények minél sokrétűbb megszervezését kollégáimmal.

Egész életemben Celldömölkön éltem. Vasutas családból származom, itt jártam óvodába, általános iskolába,
itt érettségiztem. Itt
élnek a legközelebbi
hozzátartozóim, nővérem és családja,
itt vannak a barátaim. Házasságkötés
után sem volt kérdés, hol fogunk élni.

Ráadásul olyan hivatást választottam,
amely az itt élő emberekkel foglalkozik,
értük van, Őket szolgálja. Azt hiszem,
ismerem a város minden zeg-zugát,
hisz Celldömölkön, Alsóságon is éltem
és végül Izsákfán telepedtünk le. Természetesen gyermekeink is a város
iskolapadjait koptatják. Celldömölk
számomra nemcsak az otthont jelenti,
hanem a színházba járó emberek arcát,

Persze Celldömölk neve egybeolvad a
vasút, Ság hegy vagy a Vulkán Fürdő
nevével, mindazzal, amire méltán vagyok büszke celldömölkiként. Celldömölk az a hely számomra, ahol otthon
vagyok, ahol, ha kilépek az utcára, rám
köszönnek, és én ismerősként köszönök vissza, ahova úgy térek haza, bármerre is járok, hogy jó ide hazajönni,
hisz itt vagyok otthon.

Obráz István

zott, ami végül az én szakmám is lett.
A mai világban úgy gondolom, hogy
ritkaság, ha az ember nyugdíjba vonulásáig azonos munkahelyen dolgozik,
de szerencsére én elmondhatom, hogy
a celldömölki malom volt az egyetlen
munkahelyem. Az elmúlt 10–12 évben
rohamos változáson ment keresztül a
város, megszépültek a közterek, megújultak az intézmények a fürdőfejlesztés
pedig az idegenforgalmat is fellendítheti. A gimnáziumra még ráférne egy

alapos felújítás, reméljük, idővel erre
is sor kerül. Több mint 50 éve vagyok
az asztaliteniszezés megszállottja. Szerencsére ma már jobbak a lehetőségek
ebben a sportban is, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint a négyszeres országos bajnok extraligás csapatunk. Nagy
öröm számomra az utánpótláskorúakkal foglalkozni, nincs is annál jobb
érzés, mint amikor a munkánk gyümölcse egy-egy sikeres mérkőzésen
visszaköszön.

hattyús porcelánkannához köti. Az történt, hogy egy régiségkereskedésben
nagy biztonsággal rábökött egy bizonyos hattyús porcelánkannára – amelyre
pedig semmi szüksége nem volt, de valahogy tudta, hogy meg kell vásárolnia.
Később jött rá, hogy mi vonzotta olyan
ellenállhatatlan erővel ahhoz a kannához: gyerekkorában a kanna pontos
mását látta naponta a konyhaszekrényen (csak azt meg kellett ragasztani).
Abban a pillanatban dőlt el a Régimódi
történet sorsa: Szabó Magda tudta, hogy
vissza kell fordulnia a múlthoz, meg kell
írnia a családja történetét. Így kapcsolódik össze – bennem legalábbis – Annus-

ka kiskanala és a hattyús porcelánkanna
Szabó Magda életművében. De nem
csak ott. Életünk bizonyos szakaszában
talán mindannyian elvágyódunk onnan,
ahol megszülettünk, ahol alapvető,
életre szóló élményeinket begyűjtöttük,
ahova olyan sok minden (talán minden) köt minket. És az idő múlásával
egészen biztos meg is találjuk a saját,
külön bejáratú hattyús porcelánkannánkat, hogy visszatérhessünk, és mindent
föltárhassunk, újra fölfedezhessünk,
megérthessünk. Ezt jelenti most nekem
a naponta ezer meglepetéssel szolgáló
Celldömölk: személyesen, és munkám
révén is. Köszönöm!

Ahogy
valószínűleg
sokan másoknak, úgy
nekem is sokat jelent
ez a város. 1955-ben
költöztünk Kemenesaljára, azóta nagyon
megszerettem
Celldömölköt, olyan mintha itt születtem
volna. Édesapám molnárként dolgo-

Ölbei Lívia
Szabó Magda legelső
regényének, a Freskónak a végén a főszereplő Annuska elejt
egy kiskanalat, a kanál
legurul a sínek mellett
a töltésen. Annuska éppen maga mögött hagyja a szülőhelyét,
a múltját, új életbe készül kezdeni. Pont
úgy, ahogy az író elhagyta imádott szülővárosát, Debrecent. Aztán sok évvel
később megszületik a Régimódi történet, amelynek keletkezését az író egy

2004 kitüntetettjei Celldömölk
várossá avatásának évfordulóján
2004 januárjában Celldömölk Város
Képviselő-testülete a várossá nyilvánítás 25 éves, Celldömölk egyesítésének 100 éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen
Celldömölk Város Díszpolgára kitüntetést adományozott Kiss Péter
kancelláriaminiszternek és dr. Szekér
Gyula nyugalmazott miniszternek.
Ugyanezen az eseményen Celldömölk Városért Érdemérmet kaptak: Nagy István posztumusz, Bakó

László, Dénes Lajos Szilveszter, dr.
Gruber Mária, dr. Oszkó Zoltán, dr.
Tamás Antal, dr. Tamás Endre, dr.
Tömböly Tamás, Erdélyi Antal, Esztergályos Jenő, Farkas Zoltán, Fehér
Tamás, Hetényi László, Kovács Ferenc országgyűlési képviselő, Kovács
Imre, Kovács Károlyné dr., Kuthi Márta, Limpár József, Süle Ferenc, Szabó
Lajos országgyűlési képviselő, Káldos
Gyula, Tima László, Mesterházi Sándorné.

Öt éve kaptak
elismerést
2009 januárjában Celldömölk várossá
nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából Celldömölk Város Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott dr.
Kósa Andrásnak, a matematikai tudományok nyugalmazott professzorának,
és Dala József, Celldömölk Város Tanácsa
volt elnökének posztumusz. Ugyanekkor
Kresznerics Ferenc-díjat kapott Németh Lajos nyugalmazott gimnáziumi
tanár és Nádasdy Lajos nyugalmazott
református lelkész.
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Együtt Celldömölkért és a celldömölkiekért
A több mint 70 tagú Együtt Celldömölk
Városért Egyesület vezetőségének 2013.
év végén lejárt a megbízatása. A tagok
egyöntetűen Marics Sándornét választották meg új elnöknek. Arról, hogy mit jelent számára a civil élet és az egyesületi
munka, személyesen kérdeztük meg:
– Évekkel ezelőtt hallottam már róla, hogy a
városban működik egy olyan civil szervezet,
mely Celldömölkért működik, tagjai az itt
élők megsegítéséért fognak össze. Úgy gondoltam, ha egyszer van egy ilyen egyesület,
amin keresztül én is tehetek valamit a városért, akkor miért ne csatlakoznék hozzá. Végül
testvéremmel együtt jelentkeztünk a tagságba, immár tíz évvel ezelőtt. Először kisebb
feladatokat vállaltam el: kerékpártúrákat és
különböző társadalmi munkákat szerveztem,
majd még inkább bekapcsolódtam a közösségi életbe. Jól éreztem magam ebben a körben,
jó érzés volt valahova tartozni. Aztán tavaly év
végén, mikor az előző vezetőség megbízatása
lejárt, a tagtársak bizalmat szavaztak nekem
és megválasztottak az egyesület elnökének.
»Milyen tervekkel vág bele ebbe az új
munkába?

– Elsődleges célom a tagság bővítése és
fiatalítása, mert sajnos el kell mondani,
hogy az elmúlt években elöregedett az
egyesületünk. Olyan programokat szeretnék szervezni, mely a fiatal korosztályt is
mozgósítja, az ő érdeklődésüket is felkelti.
Szeretném, ha a szervezet egyfajta karitatív
szerepet is felvállalna a helyi közösségért.

»Minden évben vannak hagyományosan az
egyesület nevéhez köthető rendezvények…
– Évek óta megrendezzük az egyházak vezetőivel és a KMKK-val együtt az adventi
gyertyagyújtás programsorozatot a főtéren.
Ugyanebben az időszakban karácsonyi adománygyűjtésbe kezdünk a nagycsaládosok

25 éves a Mozgássérültek Celldömölki Csoportja
A Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja idén ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. Negyed évszázad történetét és az idei évi terveket a csoportot
kezdetek óta mozgató Holpert Jenőné,
Bella néni foglalta össze lapunknak.
»Mikor és hogyan alakult meg a helyi csoport?
– 1986-ban egy csípőprotézis műtéten
estem át. A kórház baleseti sebészeti osztályán volt egy nővér, akin keresztül kapcsolatba kerültem a megyei szervezet
képviselőivel, akik később felkértek, hogy
alakítsak Celldömölkön is egy egyesületet
a mozgássérültek részére. Hosszas vívódás után, 1989 márciusában a megyében
harmadikként megalakítottam a helyi csoportot 25 felnőttel és 12 gyermekkel. Mint
minden kezdet, így ez is nehéz volt, de a
megyétől sok segítséget kaptam.
»Hogyan zajlik a csoport élete?
– Celldömölk és Jánosháza mellett 27 község tartozik hozzánk, jelenleg 1200-1300 fő
között mozog a regisztrált tagjaink száma.
Sajnos sokan kilépnek a csoportból, mert
kevésnek tartják, amit a tagsági díjból az
egyesületre tudunk fordítani. A tagdíj 50%ából próbálunk gazdálkodni, a többit a megyei szervezet felé kell eljuttatni. Néhány
önkormányzat és vállalkozó rendszeresen
támogatja a munkánkat, minden évben re-

méljük, hogy többen mellénk állnak. Sajnos
az év végi karácsonyi rendezvényünkre is
egyre kevesebben jönnek el, de büszke vagyok rá, hogy Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke és Fehér László polgármester
minden rendezvényünkön tiszteletét teszi.

»Milyen rendezvényeket szerveznek év közben?
– Minden évben megtartjuk a nőnapi rendezvényünket. 1992 óta kétévenként megrendezzük az esélyegyenlőségi napot és az Országos
ART Kulturális Fesztivált. Részt veszünk az állami ünnepeken és a Fogyatékkal élő emberek
szentmiséjén. Kétévente kirándulást szervezünk az ország különböző részére. Tagjaink
a szombathelyi Vasakarat SC-nél sportolnak,
elmondhatom, hogy szép eredménnyel vesznek részt az országos versenyeken is. Hetente
egy alkalommal kézimunka szakkört tartunk,

és idősek javára. Minden évben egy kiemelt cél érdekében jótékonysági műsort
és vásárt is szervezünk. Tavaly Mága Zoltán
közreműködésével a celldömölki mentőállomás esetkocsival történő ellátása érdekében szerveztünk jótékonysági koncertet
a KMKK-ban, amelyen egymillió forintot
sikerült összegyűjteni. Kincsesdoboz néven
egy új akcióba fogtunk, mellyel a hátrányos
helyzetű családban nevelkedő gyermekek
karácsonyát kívántuk szebbé tenni.
Ezúton szeretném megköszönni az elmúlt
időszak eseményeihez kapcsolódóan mindazok közreműködését, akik munkájukkal
vagy pénzbeli adományokkal segítették
rendezvényeink sikerességét. Így köszönet
illeti az egyházak képviselőit, az óvodásokat, városi és egyházi általános iskolásokat,
a gimnazistákat és szakközépiskolásokat,
valamint felkészítőiket, Radányi Károlyt,
a Liszt Ferenc Vegyeskart, a Kemenesalja
Néptánccsoportot, a Tücsök Bábcsoportot,
Varga Diánát és tanítványait, a Mozgássérültek Celldömölki Csoportját. Köszönet továbbá mindazon cégeknek, vállalkozásoknak,
önkormányzatoknak, intézményeknek és
magánszemélyeknek, különösen a nyugdíjasoknak, akik adományaikkal segítették
célunk megvalósulását.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
ahol saját kezűleg készített egyedi kézműves
termékeket készítünk, melyekkel minden
évben segítjük az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület karácsonyi jótékonysági akcióját.
A karácsonyi ünnepséget tavaly év végén is
megtartottuk, ezúton szeretnék köszönetet
mondani a rendezvény támogatóinak: Celldömölk Város Önkormányzatának, a Megyei
Közgyűlés elnökének, a KMKK-nak, a Városi
Óvodának, a Rezgőnyárfa Étteremnek, a Swietelsky Kft.-nek, a Wewalka Kft.-nek, ifj. Bakó
Lászlónak, a Sága Foods Zrt.-nek, a Kemenesmagasi Húsfeldolgozónak, az ART-ker-Szombathelynek, a Bábolna Kft.-nek, a Kemenes
PÉM Bt.-nek, a Sweet-Mix Kft.-nek, Kutasi
Zsuzsannának, a Maci Cukrászdának, a Rózsavölgyi Cukrászdának, az Új Kemenesaljának és
minden segítőtársamnak, akik a rendezvény
lebonyolításában segítségemre voltak.
»Milyen tervek vannak az idei évre?
– Idén lesz esedékes az ART Kulturális Fesztivál,
amit mindenképpen meg szeretnénk szervezni
május körül. A többi, már hagyományossá vált
programunkat is megrendezzük. Fennállásunk
25 éves évfordulója alkalmából egy kisebb volumenű ünnepséggel készülünk. Ezen kívül tervezem, hogy a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskolával felveszem a kapcsolatot,
hogy felajánljam az egyesület segítségét annak a diáklánynak, aki mozgáskorlátozottként
került be az intézménybe és biztassam, hogy
csatlakozzon hozzánk, hiszen szükség lenne a
fiatalok jelenlétére is a csoportban.
»B-VZS
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»MÛVELÔDÉS

Kettős évforduló a magyar kultúra napján
Hagyomány már, hogy január 22-én,
a magyar kultúra napja alkalmából
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár valamint a Kresznerics Ferenc
Könyvtár ünnepséget szervez. A rendezvénnyel idén a csöngei költőfejedelem,
Weöres Sándor emléke előtt is tisztelegtek a szervezők.
A magyar kultúrát 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága szerint Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnuszt. A magyar kultúra napján
– Weöres Sándor halálának 25. évfordulóján – zárult a Weöres Sándor Centenáriu-

mi Év, amely tavaly születésének századik
évfordulóján kezdődött. E kettős évforduló
előtt tisztelgett január 21-én Celldömölk
városa a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban. A nemzeti Himnusz teljes
szövegét Szalay Szabolcsnak, a Soltis Lajos
Színház tagjának a tolmácsolásában hallgathatták meg a jelenlévők. Az ünnepségen Fehér László polgármester elmondta,
hogy az eddigi hagyományoktól eltérően
idén a Kresznerics-díjak átadására – Celldömölk várossá válásának 35. évfordulóján
– a jubileumi ünnepségen kerül sor. A Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolának
tanulói közül könyvjutalomban részesültek

azok, akik a különböző tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket értek
el. A jutalomkönyveket Bakonyi Beatrix,
Ekler Dorina, Horváth Eszter, Horváth Mirtill,
Ipsics Áron, Jakab Roxána, Nagy Bernadett,
Nagy Cintia, Rosta Márton, Tóth Patrícia
és Tóth Regina Krisztina vehették át Fehér
Lászlótól, Celldömölk Város és az alma mater hírnevének „fiatalon tartásáért”.
A folytatásban Sudár Annamária előadóművész „Mihelyt nem kell, mindenem a tiéd”
című műsorát hallgathatta meg a közönség, aki Weöres Sándor életművéből
mutatott be részleteket. A teljesség felé,
a Magyar etűdök, a Rongyszőnyeg, a Tizenegy szimfónia és más művek változatos szövegei kapcsolódtak egymáshoz a
műsorban, összefüggő történetbe ágyazva
ezzel a Weöres-szövegeket.
»B-VZS

színész-rendező szakmai irányítása mellett
valósult meg, aki nem először vezényelt
nyilvános szavalást. A program honlapján
olvasható információk szerint a szerve-

zők egy új, nemzeti összetartozást erősítő
kezdeményezést szeretnének elindítani,
melynek küldetése a magyar kultúra népszerűsítése és a magyar közösségek összekapcsolása világszerte. Az időpontválasztás
nem véletlen, hiszen idén 25. alkalommal
ünnepeljük a magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát. Az országos programhoz csatlakozó
iskolák az elhangzott szavalatokat feltölthették az internetre is, melyek a YouTube
csatornáján keresztül visszanézhetőek. Az
intézmények április 11-ig újabb szavalatokat is feltölthetnek, a legnézettebbeket a
magyar költészet napján díjazzák. »B-VZS

Együtt szavalt a nemzet
Január 22-én a világ valamennyi magyar nyelvű általános és középiskolájának
részvételével Kölcsey Ferenc Himnuszával
útjára indult az Együtt Szaval a Nemzet
program. A szervezők szándéka az volt,
hogy a magyar kultúra napján délelőtt 10
órakor több ezer diák közösen szavalja el a
nemzeti Himnuszt az internet segítségével.
A kezdeményezéshez a Celldömölki Városi
Általános Iskola közel 900 tanulója is csatlakozott, akik egymás hangját megerősítve
zengték a magyarság emblematikus versét. A skandálás Jordán Tamás Kossuth-díjas

Demokráciajáték
Iskolánk, a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és SZKI már másodszor vehetett részt a Budapesten megrendezett demokráciajátékon, idén is húsz diák kapott
lehetőséget, hogy kipróbálja magát politikusként. Amikor tanárnőnk, Tóthné Bali
Krisztina összeállította a csapat névsorát,
azok közül, akik tavaly is részt vettek a
programon, sokan szerettek volna újra
utazni, végül a „régiek” közül négyen
kaptunk lehetőséget, hogy erősítsük a
csapatot.
A rendezvény 2012. január 10-én fél 10-kor
kezdődött a Parlamentben. A játék lényege,
hogy négy iskola csapata egy-egy pártot alapít, s így vitázik egy fiktív törvényjavaslatról,
melynek lényege az idén az volt, hogy beintegráljuk az okostelefonokat az oktatásba.
Pártunk, a Tavaszi Megújulás Szövetsége kormánypártként nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot, s a célunk az volt, hogy a többi párt
is megszavazza ezt. Először frakcióegyeztetések voltak, majd a bizottsági ülések zaj-

lottak le. Négy bizottságban dolgoztunk, s
szavaztunk egyenként a módosító javaslatokról. Ez hatalmas élmény volt számunkra,
mivel egy bizottságban húsz ember van, s
így mindenki lehetőséget kapott véleménye kifejtésére. Ezután ismételten volt egy
rövid frakcióegyeztetés, ahol megbeszéltük,
mi történt a bizottsági üléseken. Majd a büféebéd és a sütemény elfogyasztása után
következett a plenáris ülés, ahol a koalíciós
partnereink segítségével elértük, hogy megszavazzák a törvényjavaslatunkat. Majd rövid
sajtótájékoztató vette kezdetét, ahol szóvivőink elmondták a nap legfontosabb eseményeit és történéseit. Mind a bizottsági, mind
a plenáris ülésen és a sajtótájékoztatón is

kiválóan szerepeltünk. Frakcióvezetőnk Ipsics
Áron, a helyettese Szalóky Balázs, vezérszónokunk Horváth Márk, az Ifjúsági, Szociális,
Családügyi és Lakhatási Bizottság elnöke
Tóth Regina Krisztina, az Országgyűlés elnöke Patyi Bálint, a sajtószóvivők Vacurka
Viktória és Tanai Patrícia, a törvényjavaslat
előterjesztői Sipos Mirtill, Horváth Mirtill,
Bordi Bianka és Németh Balázs, az Országgyűlés jegyzője Baráth Kata volt. Csapattagok: Benkő Bence, Dummel Damján, Heizler
Daniella, Jakab Roxána, Kiniczky István, Nagy
Bernadett, Patakos Seherezádé, Szabó Márk.
Ez a nap betekintést nyújtott a képviselők
munkájába, megbizonyosodhattunk arról,
hogy a politikusok feladata nem egyszerű.
A nap végén körbevezettek minket és tanárainkat – Sipos Tibor igazgató úr is elkísért
bennünket – az Országházban. Rengeteg érdekességet megtudhattunk az épületről és
annak történetéről. A parlamenti séta után
kaptunk egy kis szabadidőt, ami szintén nagyon jól telt. A fárasztó nap ellenére a hazaút is nagyon szórakoztató volt, rengeteg
új élménnyel tértünk haza. Nagyon sokat
készültünk erre a napra, de megérte, hiszen
nagyon élveztük. »JAKAB ROXÁNA – TANAI PATRÍCIA
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LISZT FERENC VEGYESKAR

HEIM GÉZA
KUSTOS LÁSZLÓNÉ

MOLNÁR GÁBOR

MÁRTON TIVADAR

DR. MAROSFALVY FERENC

UDVARDY MIHÁLY

DR. VÁRNAI LEVENTE

PIRI ZOLTÁN

VINTER JÓZSEF

12

uk_14_01_31_.indd 12

2014.01.28. 22:34:10

Új Kemenesalja » 2014. 01. 31.

» SPORT

Emlékek a közvetítő állásból
Az Új Kemenesalja kézben tartott lapszáma lehetőséget ad a visszaemlékezésre:
megragadva ezt az alkalmat, az elmúlt bő
évtizedből kiragadok néhány olyan emléket, amik bár rég történtek, bizonyos aktualitást adnak nekik a jelen eseményei.
Kezdjük rögtön Pintér Attilával, aki ma a
magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. 1999-ben úgy fejezte be a CVSE-Antók Nyomda az őszi szezont hazai pályán az
NB II-ben, hogy 1500 néző előtt legyőzte a
szomszédvár Sárvár együttesét Csákvári és
Szalai góljaival. A vendégcsapat edzője Pintér Attila volt. A szezonzárást követően az új
évet a szakosztály már gazdasági társasági
formában kezdte, a CVSE-Antók FC az első hazai meccsén Hegyi találatával győzött a Mosonmagyaróvár ellen, a csapat edzője Pintér
Attila volt. Mindenki őriz valami emléket róla,
ki azt a legendás szakmai kapcsolatot, ami
összefűzte a többségi tulajdonossal, Antók
Zoltánnal, ki azt a harsogó hangot a pályán,
amivel akár edzésen, akár a mérkőzésen
irányította a játékosokat. Két dolog biztos:
nála kevés edző él(t) együtt jobban a játékkal, ha kellett, az első negyedórában cserélt
és változtatott a hadrenden, illetve mellette
nemigen lehetett rutinból, nem égve játszani, vagy éppen játékvezetőként mérkőzést
vezetni. Talán nem véletlen, hogy élni tudott
az esélyével és a celli labdarúgás vele érte el
a legnagyobb sikerét: a 2002-es NB I/B második helyezését. Az akkori kiírás két részre
vette a másodosztályt, nyugati és keleti csoportra, a két bajnok került az NB I-be. A Cell
nagyon megnyerte az alapszakaszt: 22 játéknap után nyolc ponttal vezetett a Siófok előtt
úgy, hogy hazai pályán megverte riválisát,
Siófokon viszont kikapott. A felsőházi ráját-

Farsang a teremben
A Városi Sportcsarnokban 2014. január 25-én kilencedik alkalommal került
megrendezésre a „VulkánSport” Egyesület szervezésében a Farsang Teremlabdarúgó Torna. A tornán 18 csapat
vett részt.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

szás tíz meccsén aztán a Siófok kétszer is nyert
a Cell ellen, a mindent eldöntő Balaton-parti
találkozón hatalmas küzdelemben egy góllal.
A végelszámolásnál egyforma pontszámmal
bíró két együttes közül a Cellnek volt jobb
a gólkülönbsége, de a versenykiírás szerint
nem ez döntött, hanem az egymás elleni
eredmények, így a Siófok lett az NB I-es csapat. Az már történelem, hogy erős hátszél is
segítette ebben a somogyiakat, miként az is,
hogy az esetleges bajnoki cím megszerzése
esetén sem láttunk volna valószínűleg első
osztályú bajnoki meccset a Kolozsvár utcában
a megkövetelt infrastrukturális körülmények
hiánya miatt. Az ezüstérem megszerzését követően Antók úr és Pintér Attila Pápára, majd
Sopronba tették át működésüket, míg aztán
Pintér egy kihagyhatatlan felkérést követően
a Ferencváros bajnoki címet szerző edzője lett
2004 tavaszán.
2005 júniusában nagy ünnepi készülődés volt
egy kis Fejér megyei faluban. A mindössze
1800 főt számláló település egy év alatt már
másodszor szerzett bajnoki címet labdarúgásban, az NB III után most, az akkor a harmadik
vonalnak számító NB II Hummel csoportját
nyerték meg. A mérkőzésre a belépőjegy
ára tartalmazott három italjegyet is, amely a
csapat büféjében volt beváltható a mérkőzés
teljes időtartama alatt. A bérletesek sem kesereghettek, hiszen a felmutatott bérletjegyre
is járt ital, igaz, csak egy. A program korrektnek volt nevezhető: este hat órakor kezdődött
a mérkőzés, nyolc órától a találkozó után került sor az ünnepélyes éremátadóra és persze
a megszervezett pezsgőfürdőre. Fél kilenctől
egy össznépi vacsorára hívott a korabeli beharangozó, amit az ez alkalommal felállított
fedett sátortetős épületben, a büfé mellett
szolgáltak fel, zárásként pedig egy fergete-

ges tűzijátékban gyönyörködhetett még az,
aki egyrészt olyan állapotban élte meg ezt
az időpontot, másrészt addig ott is maradt.
Mi már ezt nem láttuk, mert úgy kapcsolódik
hozzánk ez a történet, hogy ezen a záró találkozón a bajnokságban ötödik helyen végzett
Celldömölk volt az ellenfele a bajnokcsapatnak. Majdnem sikerült elrontanunk az ünnepi
hangulatot, mert a félidőben Németh József
találatával egy góllal vezettünk. Aztán a jól
hajrázó hazaiak Ribi és Földes büntetőből elért találatával megfordították az eredményt.
Hegyi László ekkor már nem volt a pályán,
mert a 79. percben kiállították (előtte és utána sem emlékszem hasonlóra), de a pályán
volt viszont már Orbán Viktor, akit a hajrára
becserélt Nagy László mesteredző. Az akkori
kis, egyébként hangulatos falusi sporttelepen
egy villanyfényes füves pálya és egy kisméretű műfüves pálya volt, ma ezek helyén épül
a 3500 főt befogadó centerpálya és stadion
Makovecz Imre vázlatainak felhasználásával
Felcsúton.
Véletlen, de szintén a Felcsúttal kapcsolatos
az utolsó kis emlék, akkor 2007 júniusában
utolsó másodosztályú hazai meccsünkön fogadtuk őket, sajnos abban az évben mi kieső
helyen végeztünk nyolc év másodosztályú
szereplést követően. Nos, ezen az egyébként egy egyes döntetlenre végződött hazai
meccsen ugyan már semmi nem múlott, de
amiért emlékezhetünk, az a játékvezetők
személye. A mérkőzést Kassai Viktor vezette,
egyik asszisztense Erős Gábor, a másik Hima
Andrea volt. Nem volt eseménytelen a mérkőzés, egy piros lap a celli Balogh Tamásnak,
egy büntető a Cell javára, amit Fonnyadt Balázs értékesít, majd egy az ellenfélnek. Földes lövését azonban Tóth András kivédi, majd
zárásként a háromperces hosszabbítás végén
egy érvénytelenített vendéggól les címén.
A vendégedző Urbán Flórián nem túl nyugodtan hagyta el a celli stadiont.
»DOTTO

A benevezett csapatokat 2 db 4-es és
2 db 5-ös csoportba osztották, ahol
körmérkőzéses rendszerben döntötték el a sorrendet. A kialakított
csoportokból az első kettő helyezett
csapat jutott a legjobb 8 közé, ahol
egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, melynek végeredménye:

I. helyezett: NoName (Szombathely);
II. helyezett: GeraZoli (Jánosháza); III.
helyezett: Casablanca Cafe (Szombathely); IV. helyezett: ULMA (Vaspör)
Döntő: NoName – GeraZoli 1:0
A győztes csapat névsora: Katona
Tamás, Katona András, Tóth Dániel,
Pungor Máté, Pungor Szabolcs, Rosta
András.
»DOTTO

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó, Farkas Gábor,
Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÔFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.

13

uk_14_01_31_.indd 13

2014.01.28. 22:34:10

Új Kemenesalja » 2014. 01. 31.

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Fogyasztók!

Az Újbarátok AE Egyesület ezúton köszöni
meg mindazoknak, akik 2012. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták
az egyesületet.
A felajánlásokat közhasznú céljaink megvalósítására
használjuk fel.
Kérjük, hogy a 2013. évi adója 1%-ával is támogassa
az alkoholizmus elleni összefogásunkat.

Az egyesület vezetősége.

A Vas Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

minden hónap első keddjén
9.00–11.00 óra között
kihelyezett ügyfélfogadást tart
a Celldömölki Járási Hivatalban
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.).

Legközelebbi ügyfélfogadás: 2014. február 4. (kedd)
Amennyiben bejelentéssel kíván élni a hatóság felé,
kérjük, hogy hozza magával
az ügyével kapcsolatban keletkezett iratait.
Fogyasztóvédelmi témában tanácsadással is állunk
rendelkezésre!

Tájékoztatás
A Kemenesaljai Egyesített Kórház vezetősége
tisztelettel meghívja az érdeklődőket az
új Rendelőintézet építésével kapcsolatos
lakossági fórumra, melyet 2014. február 07-én
14.00-kor tartunk az intézmény ebédlőjében.
Dr. Farkas Péter Imre főigazgató
Kemenesaljai Egyesített Kórház

Tisztelettel:

Vas Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi
Felügyelőség
Szombathely, Petőfi S. u. 8.
Tel.: 94/505-220,
Fax: 94/506-984

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erősítése

MEGNYÍLT AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
anyanyelve,
fogyatékossága,
egészségi állapota,
vallási vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
családi állapota,
anyasága (terhessége) vagy apasága,

„ Táplálékod legyen gyógyítód!
gyógyítód! „

szexuális irányultsága,
nemi identitása,
életkora,
társadalmi származása,
vagyoni helyzete,
foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának
részmunkaidős jellege, illetve határozott
időtartama,
érdekképviselethez való tartozása,
egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a
továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t),
mint amelyben más, Önnel
összehasonlítható helyzetben levő
személy vagy csoport?

címmel gyógyultak és gyógyítóik tanítása alapján
Simonné Wildner Judit kertészmérnök tart
3 részes előadást a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban
Könyvtárban szerdánként 17 órakor.
Február 5.
A népbetegségek, műtétek
műtétek,, csonkítások oka,
magyarázata és megelőzése.
megelőzése.
A növények gyógyító hatásáról lényegretörően.
Február 12.
Egészséges szülőktől
szülőktől,, egészséges gyermekeket!
Felkészülés a gyermekáldásra testben és lélekben.

Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes Szilvia
2014. február 24. napján 10-14 óráig a
Celldömölki
Közös Önkormányzati
Hivatal földszinti kis tárgyalójában (9500
Celldömölk,
Városháza
tér
1.)
megválaszolja
kérdéseit,
kíváncsi
tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról,
hogy jogsértés esetén milyen lehetőségei
vannak a jogérvényesítésre.

Február 17.
Gyógyító kert, gyógyító természet, gyógyí
gyógyító
tó konyha.
Az egészséges táplálkozás éves és napi menete,
menete,
egyszerű, gyors és olc
olcsó
só gyakorlati tanácsokkal.

NINCS EGYEDÜL!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Az előadó nem reklámoz semmilyen terméket,
csak azt, amit a Teremtő megadott nekünk a
természetben!
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ELEKTRO DISZKONT

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
www.elektrodiszkont.bolt.hu

• Laptop táskák: 10” 3000 Ft, 16” 3000 Ft • Számítógéphez:
egér + egérpad: 1200 Ft; Hangfal: 2.1-es 6000 Ft;
2.0: 2200–2500 Ft; Kártyaolvasó: 800 Ft;
• Fülhallgatók: 1500 Ft; • Fejhallgatók: 1800 Ft;
• Akciós mp3-ak!; • Headsetek már 1500 Ft-tól;
• Kamera táskák: 3000 Ft-tól; • Hátizsákok 16”: 4000 Ft-tól;
• Fényképtokok 4”: 1000 Ft-tól; • LCD és LED TV-k, fényképezőgépek, egyéb híradástechnikai berendezések karácsonyi
akciós áron! • LCD és LED TV fali konzol tartók: 2500 Ft-tól;
• Kombinált hűtők, Fagyasztók, Mosógépek, Mosogatógépek, Szárítógépek; • Grillsütők, turmixgépek, tojásfőzők,
kenyérsütők, vízforralók, húsdarálók, aszalók; • Hajsimítók,
Hajszárítók; • Porszívók; • Olajradiátorok

Megrendelőinknek köszönjük
a megtisztelő bizalmukat
az elmúlt 2013–as évben!
A jelenlegi, 2014-es évben is
szeretettel várjuk kedves
megrendeléseiket!

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
TELEPHELY (KÖCSK): 06/70/410-9336
06-70/372-9441, 06/70/410-9338

Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Kft.
Celldömölk, Sport u. 8. , tel.: 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu
www.facebook.com/vulkanfurodo

Vegye igénybe a fürdő egyéb szolgáltatásait!

CILI kozmetika
k KATA nails

Bejelentkezés telefonon:

Tel.: +36 (20) 556-2736

Bejelentkezés telefonon:

Tel.: +36 (30) 219-3988

NÓRA fodrászat ANITA
Bejelentkezés telefonon:
Tel.: +36 (30) 374-4304
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BÜFÉ ÉS SZOLÁRIUM

Bejelentkezés a szoláriumba telefonon,
vagy a helyszínen:

Tel: +36 (20) 913-2240
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