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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

A kórház területén épül fel az új rendelőintézet
Az önkormányzat már 2008-2009
óta tervezte, hogy beviszi a járóbeteg-szakellátást a kórház területére, úgy tűnik, most jött el ennek az
ideje, hiszen 2013 decemberében
került aláírásra a TIOP 2.2.2.6. kódszámot viselő uniós pályázat támogatási szerződése. Ez egy 960 millió
forintos összköltségvetésű projekt,
amelynek keretében a kórház területén egy új rendelőintézet kerül
építésre.

Fehér László polgármester a következőket nyilatkozta lapunknak:
– Amikor megjelent a 2007–2013 közötti európai uniós fejlesztési ciklus,
akkor a képviselő-testület eldöntötte, hogy milyen pályázati terveket

2010 után sajnos megértük, hogy a
Celldömölk Város Önkormányzata által
fenntartott kórház, az 50 aktív ellátású
ággyal átkerült a GYEMSZI-hez állami
fenntartásba és más funkciók irányába indult el. A tavalyi évben újra be
lehetett adni a pályázatot, amit a képviselő-testület is tárgyalt, hiszen az önkormányzat fenntartásában működik a
konyha illetve a szociális ellátás. Mi erről lemondtunk, úgy döntöttünk, hogy
kerüljön vissza a kórházhoz, hogy egy
helyrajzi számon lehessen megvalósítani a fejlesztést. Az általunk korábban
beadott pályázat 1,2 milliárd forintos
volt, a mostani egy közel 960 milliós
összértékű beruházás, aminek mi nagyon örülünk, hiszen ezzel is fejlődik
a város.

aZ Új rEndElŐintéZEt látványtErvE

szeretne beadni. Ennek több eleme
volt, a legnagyobbak közülük: a Városi Általános Iskola, a városmag-rehabilitáció illetve a Kemenes Vulkán
Park. Ezek között kiemelt pályázati
projektként szerepelt a Kemenesaljai
Egyesített Kórház felújítása, illetve a
járóbeteg-ellátás behozatala a kórház
területére. Ebben az időben eléggé
elkeseredett hangulat uralkodott a városban, hiszen egy minisztériumi döntés alapján a 80 aktív ellátású ágyat
50-re csökkentették. Ennek függvényében lett a pályázatunk beadva.
Celldömölk Város Önkormányzata az
előkészületekre közel 10 millió forintot
költött, menetközben azonban született egy olyan döntés, mely leállította
a kis és közepes kórházak fejlesztését.

»Hol épül fel az új épület? – kérdeztük
dr. Farkas Péter Imrét, a kemenesaljai
Egyesített Kórház igazgatóját.
– Az épület a régi férfi belgyógyászati osztály – a középső épület, ahol
jelenleg a röntgen, a kardiológia és
a gasztroenterológiai szakrendelés
működik – helyén épül, a főépülettel
összekötve. Az új, kétszintes, tetőteres
rendelőintézet földszintjén és az első
emeleten kerülnek elhelyezésre a jelenleg a városban, a rendelőintézetben található szakrendelések, illetve
a kórház területén működők egyaránt.
A földszinten kerül kialakításra minden olyan egység, amelynek esetleg
ügyeleti időben is működnie kell (röntgen, sebészet), illetve azok az egységek, ahová nehezen mozgó betegek

is járnak, így pl. a fizikoterápiás szakrendelés, az emeleten pedig a többi
szakrendelő. Az épület egyébként természetesen teljesen akadálymentesítve lesz, lifttel, rámpával könnyítve
meg a mozgássérültek közlekedését.
»Hogyan lesz megközelíthető az új
rendelőintézet?
– Áthelyezésre kerül a főbejárat a
mostani gazdasági bejárat helyére. A
Vörösmarty utcán a kerítés egy jó darabon el lesz bontva, itt a mentőbeálló is kialakításra kerül, illetve parkoló
személygépkocsik számára, hogy ne
kelljen az udvarba behajtani. 24 órás
portaszolgálat fog itt működni, és egy
automata működésű sorompó kerül
felszerelésre. Elbontásra kerül a régi
kazánház is, amelyet az utóbbi időben
már lomtárként használtunk, ennek
helyén egy nagyon szép, körülbelül 30
férőhelyes parkoló kerül kialakításra,
hogy az intézménybe érkező betegek,
látogatók mind igénybe tudják venni.
»Hogyan oszlanak meg a költségek?
– A pályázat 90%-ban uniós forrásból,
10%-ban a Magyar Állam támogatásával valósul meg. Gyakorlatilag maga
az építkezés kb. 500 millió forintot tesz
ki, a műszerezettség kb. 220 millió forintot, az összeg további része pedig
a járulékos költségeket tartalmazza,
mint pl. a parkosítás, a parkolók kialakítása stb. Így a tömbösítésnek az
első lépcsője valósul meg, hiszen az új
rendelőintézet össze lesz kötve a főépülettel: a földszinten a szülészet-nőgyógyászati osztállyal, az emeleten
pedig a belgyógyászattal. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős
fejlesztés, hiszen a jelenlegi rendelőintézet is, a műszerpark is felújításra
szorul. Az intézménynek viszont saját
erőből ezt nem lett volna lehetősége
megtenni. Ez mind a betegek, mind
a személyzet mozgását megkönnyíti,
illetve a személyzet funkcionalitását
is lehetővé teszi. Csak remélni tudjuk,
hogy az új épületben az orvosi érdeklődés is nagyobb lesz.
»Mikorra várható a projekt zárása?
– A projektnek 2015. június 30. a záró
időpontja. Azzal, hogy most nagyon
szoros közelségbe kerül a fekvőbeteg-ellátás, a járóbeteg-szakellátás
és az ügyeleti ellátás, ez a későbbiekben olyan változásnak is alapja lehet,
amely erősíteni tudja majd az ügyeleti
ellátás hátterét is. Mondhatjuk, hogy
ezzel a projekttel előkészítettünk egy
további projektet is.
»B-VZS – LA
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Országgyűlési képviselő-választási tudnivalók
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte
az országgyűlési képviselők 2014. évi választási időpontját. A választás napja 2014.
április 6. Celldömölk Vas megye 2-es számú egyéni választókerületéhez tartozik,
amelynek Sárvár a központja. Celldömölkön 9 szavazókör került kialakításra, a választópolgárok lakóhelyük alapján ebben a
9 szavazókörben adhatják le voksaikat.
– A szavazóköröket igyekeztünk akadálymentesíteni, illetve úgy kialakítani, hogy megoldható
legyen a szavazóhelyiségek akadálymentesítése
– nyilatkozta Farkas Gábor jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője. A Nemzeti Választási Iroda az
elmúlt héten kiküldte tájékoztató levelét minden választópolgárnak a névjegyzékbe vételről.
A névjegyzéket a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőjénél lehet
megtekinteni. Ha bármilyen probléma adódik
ebből, akkor lehet kifogást tenni március 22-ig.
»Hol lettek kialakítva szavazóhelyiségek?
– Az 1-es szavazókör szavazóhelyisége a Vörösmarty úti tagóvodában, a 2-es a gimnáziumban, a 3-as a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban, a 4-es a Népjóléti Szolgálat
Szalóky utcai Idősek Klubjában, az 5-ös a Városi Általános Iskola Árpád u. 34. székhelyén, a
6-os a Népjóléti Szolgálat ebédlőjében, a 7-es
az Alsósági Tagiskolában, a 8-as az alsósági
sportcsarnokban, a 9-es pedig Izsákfán, a faluházban. Az átjelentkezők és a települési szintű
lakóhellyel rendelkezők a 3. számú szavazókörben adhatják le voksukat.
»Mi változott még az előző országgyűlési képviselő-választásokhoz képest?
– Változott az ajánlás rendszere, hiszen korábban minden választópolgár kapott az értesítővel együtt ajánló szelvényt, amit a jelöltnek
vagy a szervezetnek adhatott le. Ez jelenleg
úgy működik, hogy a jelöltek illetve a jelölő
szervezetek kapnak ajánló íveket, amelyeken
a jelölteket lehet ajánlani. Egy jelöltnek 500
aláírást kell összegyűjtenie. Egy választópolgár
több jelöltre is adhat ajánlást.
»Kik lehetnek a szavazatszámláló bizottságok
tagjai?
– A szavazatszámláló bizottság tagjainak lejárt
a mandátumuk, a Helyi Választási Iroda vezetője tesz javaslatot szavazókörönként három
tagra és két póttagra, a képviselő-testület pedig elfogadja. Ezen kívül a jelölő szervezetek
is delegálhatnak tagokat a bizottságba. Ennek
a határideje: március 21-én 16 óra. Ezzel kapcsolatban Falusiné Magyar Csillánál a Helyi Választási Iroda tagjánál lehet érdeklődni, illetve
a megbízott tagokat bejelenteni.
»Hogyan lehet szavazni?
– Szavazni személyesen, abban a szavazókörben, ahol az illető a névjegyzékben szerepel,
érvényes személyi igazolvánnyal, jogosítvány-

nyal vagy útlevéllel és érvényes lakcímkártyával lehet.
»Mozgó urna biztosítására is van lehetőség?
– Mozgó urnát lehet igényelni a Helyi Választási
Irodánál a választás napját megelőző két nappal, április 4-ig, péntekig személyesen vagy
levélben. Aki személyesen nem tudja bevinni
a kérelmet, a helyette eljáró személynek meghatalmazást kell adnia. A szavazás napján is
van mozgó urna igénylésére lehetőség, a szavazatszámláló bizottság elnökétől, a szavazás
napján 15.00 óráig, ott is ugyanezek a szabályok érvényesek. A választópolgárok minden,
a 2014-es országgyűlési képviselő-választással
kapcsolatos információt és nyomtatványokat
megtekinthetnek illetve letölthetnek a város

honlapjáról, a www.celldomolk.hu honlapról.
»Lehetőség van átjelentkezésre is…
– Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén
kíván szavazni, az Celldömölkön kérheti az
átjelentkezését április 4-én 16.00 óráig, aki
külképviseleten kíván szavazni, szintén a lakóhelyén szerint kérheti ezt 2014. március 29-én
16.00 óráig, és megvan, hogy melyik országban hol lehet leadni a szavazatát. Akinek csak
lakóhelye van, csak a lakóhelyén kérheti személyesen, akinek lakóhelye és tartózkodási
helye is van, kérheti a lakóhelyén és a tartózkodási helyén egyaránt személyesen. Levélben
csak a lakóhelyen lehet kérni az átjelentkezést.
Aki átjelentkezéssel szavaz, a lakóhelye szerinti képviselő-jelöltre adhatja le voksát.
»Mikortól lehet leadni a voksokat?
– A szavazatokat leadni 2014. április 6-án reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
»LA

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
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»SZALAGAVATÓ

Feltűzték a szalagokat a berzsenyis diákokra
Február második hétvégéjén kerültek
megrendezésre az idei szalagavatók a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában. Az iskola szakképzős tanulói február 7-én, a
gimnázium diákjai február 8-án kapták meg a felnőtté válást jelképező
szalagokat.
A szalagavató minden ember életében
kiemelkedő és jelképes esemény, amelyre még évek múlva is szívesen gondol
vissza. Február 7-én a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei
is felsorakoztak a városi sportcsarnokban,
hogy a középiskolás éveik végéhez közeledve közösen emléket állítsanak ezen
időszaknak és megkapják szalagjaikat,
melyeket büszkén viselhetnek majd.
A szakképzős tanulókat először Fehér
László polgármester köszöntötte, aki gratulált az eddig elért eredményekhez és
sok sikert kívánt nekik a jövőbeni terveik
megvalósításához is, akár tovább tanulnak, akár munkába állnak a vizsgák után.
Hangsúlyozta, hogy a mostani döntéseik
nagyban befolyásolják későbbi életüket
és higgyenek abban, hogy tanulással
és szorgalmas munkával igazi értékeket
teremthetnek. Ezután Sipos Tibor iskolaigazgató is köszöntötte a végzősöket,
aki elmondta, hogy életük egyik legfontosabb időszaka ez, és fontos, hogy
megállják helyüket a mai világban, még
akkor is, ha néha nehézségekbe ütköznek útjuk során. Őszintén reméli, hogy a
közös munka meghozza gyümölcsét és
mindenki örömmel emlékszik majd az itt
eltöltött évekre. A beszédek után a hagyományokhoz híven megtörtént az ünnepélyes szalagfeltűzés, amely a felnőtté
válás első lépéseit jelképezi a diákok számára. Ezt követően táncos produkciókkal
illetve az osztályokról készült kisfilmekkel szórakoztatták a közönséget, majd
végezetül az angolkeringő bemutatása
zárta a műsort.
•••
Február 8-án a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola végzős gimnazistáira is felkerült a felnőttkorba lépést
jelképező díszes szalag. Az idei tanévben
61 gimnazista számára zárul le diákéletük egy szakasza, és veszi kezdetét egy
újabb korszak. Az ünnepségen elsőként
Sipos Tibor igazgató osztotta meg gondolatait az ünnepeltekkel: „Kedves végzős diákjaink! A középiskolás éveikből
már nem sok maradt hátra. A hátralévő
heteket, ezt a pár hónapot példamutatóan töltsék. Legyenek céltudatosak,

megfontoltak, magabiztosak. Alsóbb évfolyamos iskolatársaiknak mutassanak
példát. Törekedjenek a hatékonyságra,
hogy a nem kevésbé fontos továbbtanulásban is elérjék kitűzött céljaikat.”
A szalagavató ünnepség jelentőségét
méltatta Fehér László polgármester is,
aki megköszönte a végzős diákok és
tanáraik eddigi munkáját, a maturandusoknak sok sikert kívánt a felnőtté
váláshoz vezető úton. „Mai szalagavató
ünnepségünkön legbelül mindannyian
számot adunk. S reméljük, hogy átadunk
magunkból valamit – normákat, értékeket, életérzéseket, gondolatokat. Bízom
benne, hogy felnőtté válásotok során jó
hasznát veszitek, hiszen a szalagavató
ünnepségen a hivatalos nagykorúsításotok megtörténik.” A köszöntőket követően az est fénypontja következett, amikor
a két végzős osztály tanulói számára osztályfőnökeik feltűzték a szalagot, amely
a mögöttük lévő négy illetve hat évnek a
jelképe és a felnőtté válás szimbóluma.
A végzős diákok ezután sokszínű műsorral köszöntötték a tiszteletükre megjelent tanárokat, diákokat és vendégeket.
Az osztályok diabemutatón keresztül
betekintést engedtek az életükbe, és
egyéni produkciókkal is meglepték a
bálozó közönséget. A szalagavató bál a
hagyományokhoz hűen az utolsó évesek
keringőjével vette kezdetét. »MK – B-VZS

Értesítés

Köszönetnyilvánítás

Celldömölk Város Önkormányzata
2014. március 3-án (hétfőn) 16.00
órai kezdettel a Városháza nagytermében (Celldömölk, Városháza tér
1.) KÖZMEGHALLGATÁST tart. A közmeghallgatáson az állampolgárok és
a Celldömölkön működő társadalmi
szervezetek képviselői közérdekű
ügyben a Képviselő-testület tagjaihoz, a polgármesterhez, a jegyzőhöz
kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak a segítségét, akik segítettek nekünk a Szeretet Ünnepén,
elsősorban Söptei Józsefné alpolgármester-asszonynak, Bíró Gábornak és
feleségének, Nagyné Ferencz Myrtillnek és férjének, Németh Gyulának
és feleségének, valamint az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület minden tagjának. Ezúton kívánunk mindnyájuknak jó egészséget!
katona istván és lányai
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Tűzifával segítették a rászorulókat
Egy-egy köbméter tűzifával segítette
az önkormányzat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló családokat
Celldömölkön.
Szeptembertől február közepéig 100 család jutott ingyen tűzifához a városban. A
tüzelőt a nagycsaládosok, az idősek és
az egyedül élők között szociális helyzetük alapján osztotta ki az önkormányzat.
Fehér László polgármester elmondta,
hogy a 2013. évi költségvetés tervezésé-

nél merült fel Budai Bernadett, Nagyné
Ferencz Myrtill valamint Söptei Józsefné
képviselők részéről, hogy az eddig eladásra kínált tüzelőfát a nélkülöző családok között ossza szét az önkormányzat a
fűtési szezonban. A beérkezett kérelmek
szociális alapon történő elbírálása után
100 család juthatott tűzifához Celldömölkön. A családonként egy-egy köbméterre
becsült tűzrevalót az önkormányzat területeiről összegyűjtött fából biztosították a
Városgondnokságon keresztül.
»B-VZS

Új lehetőségek a turizmusfejlesztésben
Az Új Széchenyi Terv pályázat támogatásából 50 millió forintot nyert el
a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesület. A rendelkezésre álló összeget
rendezvényszervezésre, marketingtevékenységre és eszközbeszerzésre
fordítja az egyesület.
Kerékpáros, nordic walking és gyalogos
túravonal kiépítése is tervben van abból az 50 milliós támogatásból, amit a
Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesület
nyert el a „Ság Hegy Térsége Turisztikai

Egyesület, helyi TDM fejlesztése” című,
NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0003 jelű pályázaton. Heinrich Máté, az egyesület
elnöke elmondta, hogy a 2012 novemberében beadott pályázat forráshiány
miatt várólistára került, de 2013 év végén megkapták az értesítést, amiben
elnyerték a támogatást a fejlesztési elképzeléseikre. A TDM elsődleges célja
a márkaépítés, a térség turizmusának
fellendítése, a turisztikai infrastruktúra
fejlesztése és a marketingtevékenység
erősítése. A projekt 20 hónapos időtarta-

Aquila, új színfolt a politikai térképen
Új párt mutatkozott be Celldömölkön,
február 10-én. Az Aquila Párt az emberi
értékek érvényesítése mellett teszi le
a voksát, az ország erkölcsi, humánus,
gazdasági felemelését és a szegénység
felszámolását szeretné elérni.
Új színfolt tűnt fel a politikai térképen.
Az Aquila Pártot 2013 márciusában jegyezték be pártként, korábban 13 évig
egyesületi formában működött. A csoport

25 éve van együtt, tanítják a szegényeket,
ellátják a haldoklókat a kórházban, saját
kezűleg egy templomot építettek Szolnok
mellett, Tószegen. Ahogy Vargáné Pável
Márta, a párt elnöke a sajtótájékoztatón
fogalmazott, ők Istennek fogadalmat tett
emberei. Elmondásuk szerint az Aquila
Párt nem a hatalom megragadása miatt
jött létre, lelki okokból indultak el, azért,
hogy az emberek érdekeit képviseljék.
Az alapszabályukban benne van, hogy

ma alatt kültéri információs terminálokat
helyeznek ki, és jelentősen bővülnek a
celldömölki Tourinform Iroda szolgáltatásai. A pályázat forrást biztosít 20 db
kerékpár, valamint egy egyesületi gépjármű beszerzésére is. Mindezek mellett
hangsúlyos szerepet kap a marketing-tevékenység, óriásplakátozás, hagyományos nyomtatott és online médiában
való megjelenés formájában. Ezen felül
a térségi rendezvények megújítását és a
különböző rendezvényeszközök beszerzését is támogatja a pályázat. A tervek
megvalósítására 2015. június végéig van
lehetőség.
»baranyai-VAJDA ZSUZSA
nem léphetnek koalícióra, mert azzal elveszne az eredeti „ízük”. „Mi sem pénzt,
sem hatalmat nem akarunk, csak rendet
tenni” – fogalmazott az Aquila elnöke, aki
úgy véli, hogy teljesen át kell alakítani a
társadalom szemléletét. A sajtótájékoztatón bemutatkozott Kaiser Andrea, aki Vas
megye 2. számú egyéni választókerületében az Aquila párt színeiben indul el az
országgyűlési választásokon. A képviselőjelölt egy megújuló energiatermeléssel
foglalkozó cégnél dolgozik, mellette pedig német nyelvű tolmácsként tevékenykedik.
»B-VZS

Bogáti András, az LMP vasi képviselő-jelöltje
Fogadóórát tartott február 11-én, Celldömölkön Bogáti András, a Vas megyei 2-es számú választókörzetben
induló LMP-s országgyűlési képviselőjelölt. A Lehet Más a Politika jelöltje
túravezetőként és természetvédőként
ismert a hétköznapokban.
Magyarország zöld pártjának képviselőjelöltje, Bogáti András fogadóóra
keretében mutatkozott be a celldömölkieknek február 11-én a Kemenesaljai
Művelődési Központban. A Vas megyei

2-es számú választókörzetben induló
LMP-s jelölt meglátása szerint a családbarát munkahelyek megteremtése
a legfontosabb feladat az országban,
emellett a vidék megerősítésére is nagyobb figyelmet kellene fordítani. A
képviselőjelölt úgy fogalmazott, hogy a
mostaninál átláthatóbb, emberközelibb
politikára van szükség. Szavai szerint ő
maga nem baloldali és nem jobboldali
politikus, hanem „csak” ember. Bogáti András fórumokon keresztül szeretné megismerni azokat a problémákat,

amelyekkel a helyiek küzdenek. Hisz
abban, hogy ezek megoldásában az
összefogás és a közös részvétel lehet
célravezető. A hétköznapokban környezetvédelemmel és természetvédelemmel foglalkozó LMP-s képviselő-jelölt
nemrégiben országos akciót indított útjára. Az Ültess te is gyümölcsfát! mozgalom célja, hogy minél több túrázó
ültessen gyümölcsfát az országos Kék
túra útvonalai mentén, ezzel is felhívva
az emberek figyelmet a természeti értékek megóvására.
»B-VZS
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Celldömölk mint nagyközség – út a városiasodás felé
Szabó Ferenc 1960 és 1973 között
Celldömölk községi tanácselnökeként
segítette az egykori községet hozzá,
hogy 1969. október 31-én nagyközséggé nyilvánítsák. Jelentős szerepe
volt a Kesztyűgyár, a Keripar, a Gépállomás idetelepítésében, ezáltal erősödhetett a foglalkoztatás helyzete.
»Milyen szerepe volt Celldömölk nagyközséggé nyilvánításában?
– 1960-ban kerültem a tanácshoz mint
vb-titkár, majd fél év múlva, amikor
dr. Kerekes Zoltán tanácselnököt áthelyezték a járási tanács pénzügyi
osztályvezetőjének engem jelöltek ki
tanácselnöknek. Miután megválasztottak, fél évig szinte csak a levéltárban fellelhető celldömölki iratokat és
a helyi történéseket tanulmányoztam.
Így alakítottam ki magamban egy elképzelést arról, hogy miképpen lehetne irányítani az akkor még alig 6000
lakosú Celldömölk községet. Munkámat a kezdetektől segítette dr. Kovács
Károlyné, aki magas szintű tudással és
hozzáértéssel látta el az államigazgatás
területét érintő feladatokat, így sokkal
többet tudtam a lakosság problémáival
foglalkozni.
»Mely feladatok megoldását tartotta a
legfontosabbnak?
– Első helyre tettem a lakásépítést,
ugyanis abban az időben nagyon sokan voltak lakás nélkül Celldömölkön.
A második legfontosabb a munkahelyteremtés volt, mert itthoni lehetőség
híján az emberek többsége kénytelen
volt Pápára, Sárvárra és Szombathelyre
átjárni dolgozni. Legalább ilyen fontos
volt a művelődés helyzetén változtatni,
mert Celldömölknek egy lerobbant kultúrháza volt akkoriban. Természetesen
a lakossággal való kapcsolatteremtés
és a község fejlesztése is elsőrendű
kérdés volt.
A legelső kiemelkedő dolog, amiben
részt vettem az a törpevízmű kiépítése
volt. Jó érzés visszagondolni arra az öszszetartó erőre, ami a helyi lakosokat jellemezte. Minden család saját maga ásta
ki a vízelvezető árkokat, ami több, mint
három millió forint értékű társadalmi
munkát jelentett. Bátran állíthatom,
hogy Celldömölk minden lakójára mindig számíthattam, több százan segítettek a parkok, járdák, utak építésében.
Kiemelném a vasutasok szerepét, akik
nagyon sokat tettek a községért.
»Milyen változások történtek Celldömölkön tanácselnöksége ideje alatt?

– Ahogy azt már említettem, akkoriban
sokaknak nem volt saját lakása Celldömölkön, több mint hatszáz ember nyújtotta be a lakásigényét a tanácsra. Úgy
próbáltuk ezt a problémát enyhíteni,
hogy kialakítottunk egy-egy lakótelepet a Kodály Zoltán és a Mikes utcában.
Az Ifjúság téren egy 36 lakásból álló sorházat is építtettünk a fiataloknak, ami
nagy tetszést aratott. Majd, amikor lehetőségünk nyílott, elkezdtük az állami
lakásépítéseket. Így került sor a kilencemeletes lakótömb, valamint a Mikes
úti kisebb családi házak megépítésére.
A másik kiemelkedő probléma az volt,
hogy kevés munkalehetőség adódott
helyben a celldömölkieknek. Felvettük a
kapcsolatot a Győri Kesztyűgyárral és velük tárgyalva sikerült Celldömölkre telepíteni a Kesztyűgyárat. Az engedélyezési
eljárások lefolytatásában nagy segítségemre volt Nagy Józsefné könnyűipari
miniszter. Felfigyeltünk arra, hogy a Budapesti Keripar vidéki telephelyet keres,
így felkerestem Házi Árpádot – a Keripar
vezérigazgatóját – és vele egyezségre
jutva letelepedett Celldömölkön a Keripar. Ebben a két gyárban közel ezer embernek tudtunk munkát biztosítani. Ezzel
Celldömölk egész jó helyzetbe került, a
munkavállalóknak nem kellett vidékre
eljárniuk; a vasút, a Keripar, a Kesztyűgyár, az ÉLGÉP valamint a sági és celldömölki termelőszövetkezetek lekötötték
a helyi munkaerőt, és így növekedett
a lakosság száma is. Celldömölk, mint
község hozta létre a 60-as évek elején
az első helyi járatú buszt, ami Celldömölk-Alsóság-Izsákfa és a Ság hegy között napi rendszerességgel kétóránként
közlekedett.
»A kultúra terén milyen változás következett be?

– Nagyon nehéz helyzetben voltunk,
mert egy rossz állapotban lévő kultúrházunk volt. Évekbe tellett, mire sikerült olyan anyagi helyzetbe kerülnie
Celldömölknek, hogy a művelődési
központ felépüljön a városközpontban.
Ebben óriási szerepe volt dr. Gonda
György megyei tanácselnöknek, dr.
Gosztonyi János művelődési miniszterhelyettesnek valamint dr. Szekér Gyula
nehézipari miniszternek. A művelődési
ház ünnepélyes avatására 1972-ben
került sor. Még az avatás előtti évekre
datálódik az első kráterhangverseny
megszervezése, amit Dala József járási
tanácselnökkel és Németh László járási művelődési osztályvezetővel kezdeményeztünk. A találkozónak országos
híre volt, 10-12 fúvószenekar több száz
fúvósa adott koncertet a Ság hegyen
5-6000 fős közönség előtt.
»Milyen volt a kapcsolata a helyiekkel?
– Minden évben végigjártam Celldömölkön az összes vállalatot, intézményt.
A fórumokon nemcsak a vezetőkkel,
hanem a helyiekkel együtt megbeszéltük a legfontosabb teendőket, partnerei
voltunk egymásnak. Elsősorban a lakosságnak köszönhetjük, hogy Celldömölkből nagyközség, majd később város lett.
A napi problémák között állandóan jelen volt az utak, járdák építése. Óriási
szerencsém volt, hogy a tanácson olyan
munkatársaim voltak, akik a mindennapi feladatok ellátását tökéletesen
végezték.
»Az, hogy Celldömölk községből nagyközség lett, milyen változásokat hozott?
– A nagyközséggé nyilvánítás előfeltétele volt a község teljes áram-, és
vízmű-felszereltsége, az utak, járdák
és a közintézmények megléte. Ezután
valamivel több pénz jutott utak, járdák
építésére, a szennyvízvezetékek kiépítésére, az iskolák felújítására és az ipari
iskola kialakítására.
»Hogyan gondol vissza Celldömölkre?
– 2003-tól győri lakosnak mondhatom
magam, de mindig nagy szeretettel
gondolok vissza Celldömölkre. Még most
is csodálom a celldömölki emberek segítőkészségét, csak jót tudok mondani
az itt élőkről, úgy érzem, kölcsönösen
megbecsültük egymást. Annak ellenére, hogy már elköltöztem a városból, továbbra is figyelemmel kísérem a helyi
eseményeket. Minden Celldömölkhöz
köt. Az élet azonban nagy tanítómester,
kötelességet ró az emberre, ami engem
elszólított Kemenesaljáról.
»baranyai-VAJDA ZSUZSA

7

uk_14_02_21.indd 7

2014.02.18. 20:23:58

MÛVELÔDÉS«

Új Kemenesalja » 2014. 02. 21.

Gazdag Erzsit idézte a szavalóverseny
A korábbi évek hagyományait folytatva a Városi Általános Iskola idén is
megszervezte a híres költőnő, Gazdag
Erzsi nevével fémjelzett szavalóversenyt az iskoláskor előtt álló gyerekek
részére. A február 8-ra meghirdetett
rendezvényre a környék óvodáiból érkeztek szavalók.

Kisgyerekként énekeltük, felnőttként
pedig a gyerekeknek tanítjuk a „Volt
egyszer egy mesebolt, Az egy kis malac röf-röf-röf vagy a Hull a hó, hull a hó
mesebeli álom” sorait, melyekről talán

„Volt egyszer egy mesebolt/abban
minden mese volt:/fiókjában törpék
ültek,/vízilányok hegedültek.” Talán nincs is olyan gyermek, akinek ne
csengne ismerősen Gazdag Erzsi neve,
és ne ismerne legalább egy költeményt
a híres költőnő tollából. Versein generációk nőttek fel, és nőnek fel a mai napig.

nem is tudjuk, hogy Gazdag Erzsitől valóak. A Városi Általános Iskolában már
sok éves hagyomány, hogy a meseboltjáról híres ifjúsági író tiszteletére szavalóversenyt szerveznek az óvodások
körében. Idén 51 leendő kisiskolás állt
felkészülten a zsűri elé egy-egy Gazdag
Erzsi verssel, aki 102 éve született és 27
évvel ezelőtt, február 9-én halt meg. Az
idei Gazdag Erzsi versmondó versenyt a
nagy érdeklődésre való tekintettel két
csoportban rendezték meg. A zsűri értékelése alapján első helyezést ért el Somogyi Norina és Deé Lara. Második lett
Horváth Eszter és Horváth Áron, harmadikként pedig Kustánczi Olivér és Farkas
Vivien végzett. Különdíjat kapott Ködös
Bence, Mell Varga Máté, Kolompár Virginia valamint Kiss Ivett.
»baranyai-VAJDA ZSUZSA

A szombathelyi szimfonikusok Celldömölkön
Erdő, erdő, erdő című magyar népdalt.
A hangversenysorozat célja, hogy az
ifjúsággal megkedveltessék a komolyzenét, így a közönség sorait leginkább
tanulók töltötték meg. Vivaldi: Négy
Évszak című hegedűversenyéből a Tél

a barokk zene dallamait varázsolta a
hallgatóság elé, majd Mozart: Utazás
szánon nevezetű darabjával a romantika vette át a főszerepet. Az előadást
színesítette Edvard Grieg: Peer Gynt
című kísérőzenéje, ami Henrik Ibsen
meséjéhez készült. Itt a két énekes
egy hosszabb részletet olvasott fel a
meséből, eközben kísérte őket a zenekar. Tetszésüket kifejezve, hatalmas
tapssal zárta a lelkes közönség a közel
egyórás előadást. A későbbiek során a
komolyzene kedvelői újabb előadást
láthatnak a Kemenesaljai Művelődési
Központban, február 25-én 19:00 órakor, ahol a Győri Filharmonikus Zenekar adja elő Farsangi Koncertjét.
»mijasovics kitti

Evangélikus bál a templom javára

ben gyülekező vendégeket Rác Dénes
Jakab apostol szavaival köszöntötte,
majd különböző kulturális műsorok szórakoztatták a bálozó közönséget. Felléptek a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda
gyermekei, a Liszt Ferenc Vegyeskar
és Kövesdi Miklós Gábor író-humorista,
aki stand up esttel szerepelt a műsorban. Egy rövid szünet után Bérdi Réka,
Kiss Valentina, Gregorich Zsófia és Fülöp
Balázsné vonósnégyese szórakoztatta
a hallgatóságot, majd a konfirmandusok tánca hivatalosan is megnyitotta az
evangélikus bált. Az est sztárvendége
Mészáros János Elek volt, aki egy tehetségkutató műsorban indult el a világot
jelentő deszkák felé. A gyülekezet a bált
jótékonysági céllal szervezte, az est bevétele az evangélikus templom belső
festésének felújítását szolgálja.
»B-VZS

A zene kedvelői február 14-én tekinthették meg a Savaria Szimfonikus
zenekar előadását a Kemenesaljai
Művelődési Központban. Az előadás
egy ifjúsági hangversenysorozat egyik
állomása volt, mely az Erdőzsongás
nevet viseli. Az elmúlt évtizedekben
a magyar zenei élet jelentős képviselőjévé vált a Savaria Szimfonikus
Zenekar. Repertoárját klasszikus, romantikus és huszadik századi művek
alkotják. Pénteki előadásuk a téli
időszakot jelképező zenei művek rövidebb összeállítása volt. Az előadás
interaktívan kezdődött, ahol a karmester, Sugár Miklós felszólította a
hallgatóságot, hogy a két énekessel
és a zenekarral együtt énekeljék az

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó
báli időszakban egymást követik a különböző közösségek jótékonysági báljai.
Február elsején a celldömölki evangélikus gyülekezet tartotta báli műsorát a
művelődési központban. Kiniczkyné Csite

Nóra szervezésében az egyházközösség
tavaly hagyományteremtő céllal első ízben rendezte meg az evangélikus bált.
A kezdeményezés sikeres volt, így idén
is lett folytatása a jótékonysági estnek.
A művelődési központ színháztermé-
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A Magyar Orpheusz emlékének adózva

Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából hirdetett Csönge Község Önkormányzata, valamint
a csöngei Weöres Sándor – Károlyi
Amy Emlékének Ápolása Alapítvány

a Szeretem, mert… címmel irodalmi
pályázatot. A pályázatra különböző
korcsoportokban mintegy 50 pályamű
érkezett, melynek elbírálását a dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi
docens által irányított szakmai zsűri
vállalta magára. Összesen 18 díj került
kiosztásra 2014. január 25-én. Eredményesen szerepelt több celldömölki
illetve környékbeli tanuló is, közöttük
Kocsi Ádám és Maráczi Nóra a Városi Általános Iskolából, Nagy Donát a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskolából, továbbá Nagy Eszter Noémi és
Palotai-Kóbor Zalán, a Városi Általános
Iskolából. A tanulók értékes könyvjutalomban részesültek.
»LA

Színházigazgató a vendég
Jordán Tamással, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatójával beszélget
Fehér László, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke színházról,
szerepekről, közéletről az egyesület rendezvényén, mely 2014. február 24-én 17
órakor kezdődik a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban.

Polgármesteri évértékelés
Évértékelő fórumot tart Fehér László, Celldömölk polgármestere 2014. február
28-án 17 órakor a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. A városvezető a 2013-as év eredményeiről számol be, a rendezvényre szeretettel vár minden érdeklődő városlakót.

Markó Péterrel a politikáról
Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlést 1998–2006 között elnöklő fideszes politikus
lesz a vendége Fehér Lászlónak, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület
elnökének a 2014. március 10-én 17 órakor a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban kezdődő egyesületi rendezvényen. A két közéleti szereplő politikáról, szűkebb pátriánkról beszélget.

Programajánló
2014. február. 25. (kedd) 19:00
óra A Győri Filharmonikus Zenekar
farsangi koncertje:
Helyszín: KMKK színházterem
Jegyárak: 3200 Ft, 2700 Ft, 2200 Ft
Március 1–2. szombat, vasárnap 10:00 óra
TOTAL PLAN – független filmesek
fesztiválja
Helyszín: KMKK ART Mozi
Március 3. hétfő 16:00 óra
Farsangfarki asszony-party farsangbúcsúztató műsor hölgyeknek
Zenél: Pap Zoltán
Helyszín: KMKK galéria
Belépőjegy: 600 Ft
Március 8. szombat 18:00 óra
Nőnapi köszöntő
Fellép: Tabáni István énekes
Helyszín: KMKK színházterem
Belépőjegy: 1500 Ft
Március 14. péntek 14:00 óra
SCHEHERAZADE – Az 1001 éjszaka
meséi
A szombathelyi Attitude Balettiskola
bemutatója
Helyszín: KMKK színházterem
Jegyárak: 500 Ft és 800 Ft

Köszönetnyilvánítás
A Vörösmarty Úti Óvoda Óvodásaiért
Alapítvány szeretné megköszönni,
hogy jövedelemadója 1%-ával támogatta az óvoda eszközállományának bővítését. Kérjük, az idei évben
is tisztelje meg az alapítványt adója
1%-ával. Adószám: 18890026–1–18.
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Mit jelent az Ön számára Celldömölk?
hangsúlyt fektetni. 1964 óta dolgoCsizmazia László, üzletvezető
zom Celldömölkön, 1969-ben költöztem ide, de azelőtt is Kemenesalján

Celldömölk egy barátságos, élhető kisváros,
ahol szinte mindenki ismer mindenkit.
Az utóbbi időben látványos fejlődésen ment
keresztül; megszépültek a közterek, megújultak a közintézmények, a Vulkán fürdő és a Kemenes
Vulkán Park megnyitása pedig újabb
utakat nyitott meg a folytatás felé.

Ebbe az együttesbe jó lenne, ha a
Ság hegy is jobban bekapcsolódna és
így teljessé válna a város turisztikai
arculata. Az igazi fejlődést azonban
az jelenthetné, ha olyan értékteremtő ipari üzemek jönnének létre, melyek lekötik a helyi munkaerőt. Úgy
gondolom, hogy országos szinten is
ezt az értékteremtő munkát kellene
szorgalmazni és a gazdasági szakemberek képzésére kellene nagyobb

éltem. Most már elmondhatom, hogy
ideköt minden; a családom, a munkahelyem és a barátaim. Szerencsésnek
érzem magam, hogy a lakberendezési áruház nyitása óta az üzletben
dolgozhatok. Bár 2006-ban nyugdíjba vonultam, de egyelőre nem szakadtam el a hivatásomtól. Munkám
során sok embert ismertem meg,
nagyon kedvesek és barátságosak az
itt élők.

Heim Géza

tem a vasúthoz, ahol nyugdíjazásomig
munkát kaptam. A Kesztyűgyár megnyitása után hamarosan megismerkedtem
a feleségemmel, házasságunkból három
gyermekünk születetett, közülük kettő
a celldömölki gimnáziumban érettségizett. Mára már a 8 unokánk mellett
a dédunokánk is megörvendezteti az
életünket. Mindenekelőtt azt tartom a
legfontosabbnak, hogy egészségem legyen, és még sokáig tudjam segíteni a
nyugdíjas kollégák ügyes-bajos dolgait
a Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezetének celldömölki tagozatán belül,

illetve a Liga Szakszervezeten keresztül. A rendszerváltás előtti szocialista
brigádmozgalomból éppúgy kivettem
a részem, mint az 1990-es évek utáni
közéletből. Végigkísértem a tanösvény
készítését, a Turul-szobor visszahozatalának akcióját, a második világháborús
emlékmű felújítását és az orosz temető áttelepítését. Alapító tagja vagyok a
2000-ben megalakult Kemenesaljai Trianon Társaságnak és a Kemenesaljai Szőlő- és Kertbarátok Körének. Celldömölk
nekem munkát, kenyeret és családot
adott.

Szomju Lászlóné, nyugalmazott könyvtáros

dott kéréseit. Fontosnak tartottam a fiatal kollégákkal együtt gondolkodni és
egy csapatként dolgozni. Generációkat
segítettem könyvtárhasználatra, az olvasás és az ismeretszerzés hasznosságára,
szeretetére. A vizsgákra készülő egyetemisták gyakran találtak szakirodalmat felkészülésükhöz. Nagy örömömre szolgált,
amikor 2001-ben a Celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár az Év Könyvtára lett,
melynek elérésében úgy érzem, nekem is
volt részem. Celldömölki létemhez hozzátartozik az evangélikus gyülekezet, a nemesdömölki templom, mely gyermekeim
keresztelésének és konfirmációjának színhelye és napjainkban is lelki otthonunk.

1962-ben
kerültem
Celldömölkre, végzettségem szerint általános
lakatos vagyok. A MÁVnál kezdtem el dolgozni,
de hamarosan a megnyíló Kesztyűgyárba kerültem karbantartónak. Majd áthívtak a
kemenesaljai vízrendezési társuláshoz,
ahol felmérő lettem, mivel volt geodéta
előképzettségem. 1969-ben visszamen-

Gyermekkoromban számomra Celldömölk maga
volt a „vásárváros”. Szüleim Nemeskocsból havonta átjártak vásárolni,
és hazahozták, amit a
faluban nem lehetett
beszerezni. Immáron több mint 40 éve az
otthonom Celldömölk, gyermekeim is itt
születtek, mindketten a gimnáziumban
érettségiztek, közülük az egyiknek szintén munkahelye és otthona lett a város.
Az 1972-ben megépült korszerű könyv-

tár a legmodernebb volt a megyében,
így könnyen a tájékoztatás központja
lett. Évtizedeken keresztül örömmel éltük meg az Ünnepi Könyvhetek nagy találkozásait, többek között Nagy László,
Móricz Virág, Garai Gábor és Simon István
íróvendégekkel valamint az olvasók lelkes táborával. Sok-sok szép napot éltem
meg a könyvtárban, néha nehezebbet,
néha könnyebbet. Az élet nagy ajándéka
számomra, hogy örömmel, készségesen,
türelemmel, fáradhatatlanul teljesítettem
az olvasók kimondott és ki nem mon-

Vinter József, nyugalmazott iskolaigazgató
Felvidéken, Kassa mellett
születtem, a középiskolát
a kassai Magyar Tannyelvű
Gimnáziumban végeztem
el. Egy állami ösztöndíjat elnyerve kerültem az
ELTE Természettudományi
Karára, ahol matematika, fizika és ábrázoló
geometria szakos diplomát szereztem. Feleségemet - aki kemenesaljai születésű – az
egyetemen ismertem meg. 1975 szeptemberében kerültünk Celldömölkre, ahol nyug-

díjazásunkig mindkettőnknek a Berzsenyi
Dániel Gimnázium volt az egyetlen munkahelye. 35 évig tanítottam az intézményben,
a nyugdíjba vonulásomat megelőző 25 évben a gimnázium igazgatójaként dolgoztam.
Feleségemmel 39 éve élünk Kemenesalján,
teljes egészében celldömölkieknek érezzük
magunkat, itt születtek a gyermekeink, akik
annak ellenére, hogy már elkerültek a városból, nagyon szívesen járnak haza.
Pályafutásom alatt elsősorban az oktatás területén dolgoztam, de a közéletből is kivettem

a részem. A Pedagógus Szakszervezet városi
elnöke és megyei elnökségi tagja voltam, öt
éven keresztül a helyi TIT szervezet elnöke, az
1994–98-as választási ciklusban pedig választott képviselő és az oktatási bizottság elnöke
tisztségét is betöltöttem. 1975-ben, amikor
Kemenesaljára költöztünk, egy nagyobb faluképet mutatott Celldömölk. Az elmúlt közel 40 évben élhető, szép kisvárossá alakult,
minden, ami a kisvároshoz hozzátartozik, az
itt megtalálható. Örülök, hogy az infrastrukturális feltételek kiváló szintre emelkedtek
az oktatási intézményekben, az pedig külön
öröm számomra, hogy a gimnázium megújítását is tervbe vette az önkormányzat.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Hová adtad be a jelentkezésed?

»KÉRDEZ: MIJASOVICS KITTI

»FOTÓ: BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Károly
Milán

Szajkovics
Evelin

Számomra nagyon fontos volt
a választásnál az, hogy hol
van az iskola. Én Győrt választottam, mint várost, azon belül pedig nyílt napok alapján
döntöttem el, hogy melyik
egyetem legyen. Szerintem
Győr a legdinamikusabban
fejlődő város, és a diákélet is
pezseg. A szakirányok közül
a Műszaki Tudományi Kart és
azon belül a műszaki menedzser szakot jelöltem meg és
majd az érettségi után kiderül, hogy felvesznek-e. Azért
esett erre a választásom,
mert úgy gondolom, ezzel
könnyen el tudok majd helyezkedni.

Az idei ponthatárok nagyon
magasak lesznek szerintem,
de nem igazán követem
őket, mert én külföldön szeretnék továbbtanulni. Grazra
esett a választásom, ott turizmust fogok tanulni és majd
júniusban kell megjelölnöm a
konkrét szakokat, amik szimpatikusak. Úgy gondolom,
hogy itthon a magas ponthatárok miatt lehet, hogy csak
költségtérítéses
képzésre
vennének fel, ahhoz pedig diákhitelt kellene igényelnem,
azt viszont semmiképpen
nem szeretnék. Az egyetem
után külföldön tervezem az
elhelyezkedést is.

Horváth
Balázs

Én a Nyugat-magyarországi
Egyetemen az Erdőmérnöki Kart, azon belül pedig a
vadgazda mérnöki illetve a
természetvédelmi mérnöki
alapszakokat jelöltem meg.
Ez a fő érdeklődési köröm,
mindenképpen ezen a területen szeretnék dolgozni,
és úgy vélem, hogy ezen a
téren mindig van szükség
szakemberekre, így könnyen
el is tudok majd helyezkedni
az egyetem elvégzése után.
Az is egyértelmű volt számomra, hogy diplomás szakot
választok, hiszen a fizetések
egy bizonyos képzettségi
szint után magasabbak.

Jakab
Roxána

Véleményem szerint idén nehezebb bekerülni egyetemre,
mivel a ponthatárokat évről
évre emelik. Én emelt szintű
érettségit teszek magyarból
és nyelvvizsgát angolból és
németből is, hogy államilag
támogatott képzésre vegyenek fel. A költségek miatt számított a választásnál, hogy az
egyetem a közelben legyen.
A kommunikáció és a magyar
irányában szeretnék tovább
tanulni, hiszen ez áll a legközelebb hozzám illetve úgy
gondolom, hogy van esélyem elhelyezkedni, mivel
manapság hiány van ezen a
téren.

Idéntől a Városgondnokság működtetésében a CVSE sportpályái
A Képviselő-testület 2013. decemberi döntésének értelmében
2014. január 1-jétől a CVSE Sporttelep pályái átkerültek a Városgondnokság kezelésébe. Az esetleges változásokról Bakó
Istvánt, a Városgondnokság igazgatóját kérdeztük:
– A továbbiakra vonatkozóan fontosnak tartom kiemelni, hogy
a műfüves pályák bérbeadását ezentúl nem a CVSE, hanem a
Városgondnokság végzi. A korábban a sportegyesülettel kötött
szerződések azonban továbbra is érvényben maradnak. Mint
működtető, fontosnak tartom a jövőre nézve, hogy – a pályák
minőségének megmaradása érdekében – a karbantartási, felújítási munkákat minél hamarabb elvégezzük. Fontos ez azért is,

mert ezeknek a létesítményeknek az életkora – szakszerű gondozás mellett – így is alig több, mint 15 év. A legrégebbi pálya
így is lassan életének több, mint a felén lassan túljut, idén várható egy nagyjavítás, amit még a CVSE rendel meg. A pályabérletből befolyó összegeket minden évben kifejezetten a műfüves
pályák karbantartására fogjuk fordítani. A bérleti díjakat Balázs
Bélával, a CVSE ügyvezetőjével egyeztettük, az induló árak az ő
iránymutatásai alapján lettek meghatározva. A létesítmények
bérlése továbbra is a pályák mellett, a büfénél történik, mint
eddig. Pályabérlettel kapcsolatos további információval Lórántfy
Tibor sportért felelős szakreferens szolgál a 06 70/382-9205-ös
telefonszámon.
»LA

MŰFÜVES PÁLYÁK BÉRLETI DÍJA (CVSE SPORTTELEP – Kolozsvár u. 2.)
(1 óra)
2014. január 01. nap hatállyal:
Nagy műfüves pálya (60 m x 40 m)

Egész pálya
Fél pálya

Pályavilágítás nélkül

Pályavilágítással

6.000,-

7.000,-

3.000,-

4.000,-

Kis műfüves pálya (40 m x 20 m)

Egész pálya

Pályavilágítás nélkül

Pályavilágítással

4.000,-

5.000,-
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Továbbra is az érem megszerzése a cél
Vasi Kosár Klub – CVSE KSZ 67-50
(19-15, 16-12, 22-12, 10-11)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság 15. forduló. Vezette:
Dokmanovic, Kovács Zs. CVSE KSZ: SZABÓ
15, Gaál T. 4, HÉRINCS 6, Orbán 3, Csói
2. Csere: Lang Z. -, Lang S.-, Rozmán 9,
ESZTERGÁLYOS 6, Németh 3, Szóka 2. Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Ellenfelünk nagyon tudatosan
szervezte játékát, nyugodtan építették
fel támadásaikat. Mi pont ebben teljesítettünk gyengén. Ezt kell fejlesztenünk
a rájátszásig, hogy idén is éremmel térhessünk haza.
CVSE KSZ – 9700.hu ingatlaniroda
(Szombathely) 44-55 (5-16, 16-15, 1311, 10-13)

Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság 18. forduló. Vezette: Bognár, Németh G. CVSE KSZ: SZABÓ 19/12,
Gaál T.-, HÉRINCS 10/3, Németh 2, Rozmán
4. Csere: Lang Z. -, Lang S.-, Esztergályos 4,
Csói 5. Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Nagyon izgalmas mérkőzést játszottunk a bajnokság egyik favoritjával.
Ha az elmúlt két hétben többet tudtunk
volna edzeni, akár nyerhettünk is volna.
Amit elterveztem, kb. 70%-ban sikerült
megvalósítanunk. Ha ezt feljebb tornázzuk a következő mérkőzéseken, idén is
meglepetést okozunk a bajnokságban.

Utánpótlás:
Celldömölki Titánok – Soproni Sportiskola 56-61 (7-8, 18-22, 14-19, 17-12)

Regionális kadett (U16) kosárlabda-bajnokság - tavasz 1. forduló. Vezette:
Dokmanovic, Lang. CVSE KSZ: KOVÁCS K.
11/3, Piri 1, LANG 33, KOVÁCS Á. 5, Kovács B. 2. Csere: Tóth-, Nagy 2, Vass 2,
Domonkos -, Jagodich -, Kulman –.
Soproni Sportiskola - Celldömölki Titánok 59-47 (14-7, 16-17, 13-13, 16-10)
Regionális kadett (U16) kosárlabda-bajnokság - tavasz 2. forduló.
Vezette: Dokmanovic.
CVSE KSZ: KOVÁCS K. 8/3, Piri 1, LANG
18/6, Vass 4, Nagy –. Csere: Tóth-, KOVÁCS Á. 16, Domonkos -, Jagodich -, Kulman -, Kovács B.-. Edző: Csói Gábor.
Edző: Kiélezett mérkőzéseket játszottunk, mindkettő az utolsó percekben dőlt
el. Küzdelemből jelesre vizsgáztunk, de
meg kell tanulni visszavenni a tempóból,
ha arra van szükség, mert sok hiba ebből
adódott.

Asztalitenisz bajnoki mérkőzések
NB II.
Tokodi AK-CVSE Swietelsky-Wewalka II.
3:15
Ölbei Péter 4, Németh Péter 4, Teket Attila 4, Lukács Balázs 1, Ölbei-Teket, Németh-Lukács párosok.
A celldömölki csapat könnyű győzelmet
aratott.
Vonyarcvashegy SE – CVSE-Swietelsky-Wewalka II. 5:13
Ölbei Péter 3, Németh Péter 3, Teket At-

tila 3, Lukács Balázs 2, Ölbei-Teket, Németh-Lukács párosok.
A papírformának megfelelő, sima vendéggyőzelem született.
NB III.
CVSE-Swietelesky-Wewalka III. – Vertikál SE 10:8
Fehér László 3, Dr. Németh Gábor 2, Máthé
Gyula 2, Baranyai Domonkos 1, Fehér-Dr.
Németh, Máthé-Baranyai párosok.
A listavezető nehezen harcolta ki a győzelmet.

Kőszegi AK I. – CVSE-SwieteleskyWewalka IV. 14:4
Tamás László 2, Balázs Gyula 2.
Ősszel a celli csapat nyert, most azonban a
hazaiak fölényes győzelmet arattak.
CVSE-Swietelesky-Wewalka III. – CVSESwietelesky-Wewalka IV. 16:2
Dr. Németh Gábor 4, Tarr Sándor 4, Máthé
Gyula 4, Baranyai Domonkos 3, Dr. Németh–Tarr páros, illetve Tamás László 1,
Tamás-Balázs páros.
A CVSE III. a vártnál is biztosabban gyűjtötte be a két pontot.
»ÚK

Még akár indulhat is

időszakban mozgás, Győri Gergely külföldre
ment dolgozni, így ő nem állhat tavasszal
a csapat rendelkezésére. Egy játékos érkezett a Haladás VSE-től Klauzer Ádám, aki
1995-ös születésű, a Haladás megyei és
az U21-es Észak-nyugati bajnokságban ját-

szott rendszeresen, a középpályán és a csatársorban bevethető szélvészgyors játékos.
A felkészülést nem hátráltatta az időjárás,
a nagyméretű műfüves pálya beléptével
pedig az edzőmeccsek is jó talajú pályán
zajlottak, többnyire celli sikerrel.
»dotto

Ha az időjárás nem tréfálja meg idén is a
tavaszi startot, akkor rövidesen benépesülnek a lelátók, megindul a játék a második
körben. A bajnoki cím sorsa akár az első két
fordulóban eldőlhet, az őszi bajnok Sárvár
az első tavaszi fordulóban a második Répcelakkal, a második fordulóban pedig a harmadik helyen telelt Celldömölkkel játszik.
Ha begyűjti mind a hat pontot, csak akkor
nem nyeri meg a bajnokságot, ha közben
feloszlik a csapat, amire természetesen
szerencsére semmi ok nincs. Ha reményeink szerint nem hat ponttal nyit és mondjuk
Cellben pontokat veszít, még izgalmakban
bővelkedhetnek majd a hátralévő fordulók
is, főleg úgy, hogy a Répcelak a tavasz folyamán tízszer játszik majd idegenben és
ott általában nemcsak a vendéglátókkal,
hanem a pálya állapotával is meg kell birkóznia egy jobb körülményekhez szokott
együttesnek. A celli csapat háza tájáról a
legjobb hír, hogy alig volt a téli átigazolási

2013-14. szezon tavaszi sorsolás:
16. forduló
17. forduló
18. forduló
19. forduló
20. forduló
21. forduló
22. forduló
23. forduló
24. forduló
25. forduló
26. forduló
27. forduló
28. forduló
29. forduló
30. forduló

március 1.
március 8.
március 16.
március 22.
március 30.
április 5.
április 13.
április 19.
április 26.
május 3.
május 10.
május 18.
május 24.
május 31.
június 7.

szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat

14.30
14.30
15.00
15.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Vasvár
CELLDÖMÖLK
Haladás VSE
CELLDÖMÖLK
Vép
CELLDÖMÖLK
Kemenesmagasi
CELLDÖMÖLK
Magyarszecsőd
CELLDÖMÖLK
Jánosháza
CELLDÖMÖLK
CELLDÖMÖLK
Kőszeg
CELLDÖMÖLK

CELLDÖMÖLK
Sárvár
CELLDÖMÖLK
Bük
CELLDÖMÖLK
Szentgotthárd
CELLDÖMÖLK
Uraiújfalu
CELLDÖMÖLK
Rábapaty
CELLDÖMÖLK
Király SZE
Répcelak
CELLDÖMÖLK
Kemenesalja

Az U21-es csapat meccsei hasonló szereposztásban a felnőtt meccs előtt két órával kezdődnek.
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Utánpótlás futballtornák futószalagon

Sikeres évzárás és kezdet az UFC–−nél
A 2000 Celldömölk U.F.C.K.E. U11-es korosztálya 2013. decemberben egy és 2014ben egymás után 4 hétvégén szerepelt
különböző helyszíneken korosztályos labdarúgó-tornákon.
A december 15-i Sárvári hat csapatos körmérkőzéses lebonyolítású tornán a dobogós
helyezettek azonos (10-10) pontszámmal
végeztek és a gólkülönbség döntött a sorrendről. Így a legfelső fokra a Szentgotthárd
csapata állhatott fel, 2. helyen a 2000 Celldömölk UFCKE csapata végzett, a 3. pedig a
házigazda Sárvár. Különdíjban részesült a remek napot kifogó és kimagasló teljesítményt
nyújtó Czöndör Gergő, aki a gólkirálynak járó
díjat vehette át a szervezőktől. Idei első fellépésük január 18-án Körmenden volt. Hat
csapat körmérkőzéses rendszerben játszott,
5+1-es felállásban, 3x2 m kapura, ahol a celli fiúk a tornagyőztes Szentgotthárd mögött
végeztek a második helyen. A legjobb mezőnyjátékos különdíjával jutalmazták Horváth
Eriket a Celldömölk csapatából.
Végeredmény: 1. Szentgotthárd; 2. 2000
Celldömölk UFCKE; 3. Kék Sünik Körmend; 4.
Somogyi Körmend; 5. Lendva (Szolvénia); 6.
Sárvár.
Január 26-án Szombathely adott otthont
újabb teremtornának, ahol szintén hat csapat
versengett. A megszokott kispályás játék itt
annyiban változott, hogy körbe palánkra és
5x2-es kapura játszottak a csapatok. A Celldö-

mölk négy győzelemmel és egy döntetlennel
lett tornagyőztes, igaz, itt is a pontazonosság
utáni gólkülönbség döntött, most a Celldömölk javára. Gólkirály lett Lórántfy Barnabás
(Celldömölk) és legjobb kapus különdíjat kapott Homlok Gergő (Celldömölk).
l. hely 2000 Celldömölk UFCKE; ll. hely Bük;
lll. hely Haladás l.
Február 1-én Sárvár volt a helyszín. A színvonalas tornát – némi meglepetésre – a celli
csapat nyerte, nem érdemtelenül. Végig jó
teljesítményt nyújtva, magabiztosan nyerték a meccseiket, a Bük csapata volt, akivel
ismét csak döntetlent sikerült játszani. A
mérleg: három győzelem és egy döntetlen.
Első mérkőzésen nagy csatában a házigazda
Sárvárt győzték le 1-0-ra, a szombathelyi Illés
Akadémiát 4-1-re verték, Bükkel 2-2 lett és
a végén a mindent eldöntő izgalmakkal teli
meccsen sikerült 1-0-ra legyőzni a Szentgotthárd csapatát. A különdíjak itt sem maradtak
el. A torna gólkirálya Czöndör Gergő lett, míg
legjobb kapusnak Gőcze Bencét választották
a szakemberek.
Végeredmény: l. 2000 Celld. UFCKE; ll.
Szentgotthárd; lll. Sárvár; lV. Bük; V. Illés Akadémia.
Február 9-én Pápára kaptak meghívást a celli
gyerekek, ahol egyedüli Vas megyei csapatként vettek részt. A nyolc csapatos torna két
csoportba osztva került lebonyolításra. Első
mérkőzésen kissé megilletődve játszottak a
fiúk, és Ajka csapatával 0-0-ra futotta, a sok

kidolgozott helyzet kihasználatlanul maradt.
Érdekesség volt a 4+1-es felállás, de a második meccsre belelendültek a gyerekek, és
a Pápa 1-es csapatát remek játékkal, 4-1-re
felülmúlták. A csoportelsőséghez a döntetlen
is elég volt az utolsó csoportmeccsen. Nem
is bírt egymással a két csapat, így 0-0 lett
a Gyirmót ellen. A másik ágon a Veszprém
csapata utasította maga mögé a Pápa II., Hévíz és Üstökös-Győr csapatait. Sajnos a döntő
nem hozott meglepetést, a jobb erőkből álló
Veszprém magabiztosan 4-0-ra győzte le a
lelkes, de megilletődött cellieket. Ebből az
erős mezőnyből a döntőbe jutás is szép teljesítmény volt!
Az öt tornán elért két első és három második helyezéshez, valamint az hat különdíjhoz
gratulálunk! Szép volt fiúk, csak így tovább!

A csapat tagjai: Gőcze Bence, Homlok Gergő,
Czöndör Gergő, Horváth Erik, Lórántfy Barnabás, Németh Zalán, Dénes Kevin, Borbács
Ádám, Keszei Tamás, Bárdossy Bence, Szabó
Áron.
Edző: Velencei Tibor

Fergeteges celli siker Gödöllőn
2014. február 15-én Gödöllőn került megrendezésre a katolikus iskolák országos
asztalitenisz döntője, amely bravúros Szent
Benedekes sikerrel végződött. A színvonalas mezőnyben az iskola diákjai kiemelkedő teljesítményt nyújtva szerezték meg az
első helyeket. Zolnai Fanni a felsős lányok
mezőnyében ért el első helyezést, míg a
fiúknál Baranyai Domonkos állhatott a
dobogó legfelső fokára. A fiúk csapatversenyében a Baranyai Domonkos–Czupor
Attila alkotta páros végzett az élen.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

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_02_21.indd 13

2014.02.18. 20:24:22

Új Kemenesalja » 2014. 02. 21.

FA-GYULA Fatelep
Celldömölk-Izsákfa, Bokodpuszta
Telefon: 95/420-543

Tűzifát Fa Gyulától!
Fűrészelt tűzifa folyamatosan kapható!
Akác kugli tűzifa: 2.800 Ft/q
Cser kugli tűzifa: 2.600 Ft/q
Hasítva rendelhető!
Széldeszka, fahulladék 1.500 Ft/q
(Áraink az Áfa-t tartalmazzák. Az akciók a készlet erejéig tartanak.
A részletekről érdeklődjék az üzletünkben.)
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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

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
tElEPHEly (kÖcsk): 06/70/410-9336
06-70/372-9441, 06/70/410-9338
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Megrendelőinknek köszönjük
a megtisztelő bizalmukat
az elmúlt 2013–as évben!
A jelenlegi, 2014-es évben is
szeretettel várjuk kedves
megrendeléseiket!
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LEHET EGY*
CSEPPEL
TÖBB?

*AKCIÓNK KERETÉBEN MOST MINDEN AZNAPI BELÉPŐJEGY ÁRÁNAK
50%-t BÜFÉNKBEN ÉTKEZÉS ESETÉN BESZÁMOLJUK!
Pl.: 500 Ft-os jegy váltása esetén 250 Ft kedvezményt kap vásárlásából! Személyenkén egy nap csak 1-szer vehető igénybe kedvezményünk!

 9551 Mesteri, Fürdőtelep 1.  info@mesteritermal.hu  www.mesteritermal.hu  nyitvatartás: 10-19h
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