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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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Egynapos zarándoklatot szervez au-
gusztus 16-ra a Mária Út Egyesület és a 
Mária Rádió a Mariazell és Csíksomlyó 
közötti úton. A program részleteit a feb-
ruár 22-i munkatalálkozón dolgozták ki 
a szervezéshez kapcsolódó önkéntesek.

Esztergom és Eger után Celldömölkön szer-
vezte meg a Mária Út Egyesület és a Mária 
Rádió azt a munkatalálkozót, amely elő-
készítője annak a zarándoknapnak, amely 
augusztus 16-án Mariazelltől Csíksomlyóig 
a teljes úton egyidejűleg zajlik majd. A Má-
ria Úton az emberek egymáshoz, egymás 
mellett és egymásért, családjaikért zarán-
dokolnak. Az ötlet Erdélyből származik, a 
kezdeményezéssel legalább tízezer embert 
szeretnének mozgósítani. Dr. Szabó Tamás, 
a Mária Út Egyesület elnöke elmondta: a 
program célja az, hogy a települések egy-
mással találkozzanak, és a családoknak 

egy nagy közös zarándokélményt adjanak. 
Fehér László polgármester kifejtette, 
hogy kapcsolatuk a Mária Út Egyesülettel 
régebbre nyúlik vissza, ennek is köszön-
hető, hogy Celldömölk nemcsak érintőle-
gesen, hanem – Kőszeg és Csénye mellett 
– kiemelt szálláshelyként is jelen van a 
Mária-út zarándokútvonalon. Ez által va-
lósulhat meg a turizmusfejlesztés mind-

három pillére, melyek közül az egyik a 
zarándokturizmus. 
Az 1Úton nevet viselő zarándoknapot a 
tervek szerint minden évben megszerve-
zik a Nagyboldogasszony ünnepét követő 
szombaton. Celldömölk, mint a Mária-út 
kijelölt települése is csatlakozik a nemzet-
közi programhoz. Kelet felől Mihályházáról 
és nyugatról Csénye irányából szervezik a 
zarándoklatot. Nemcsak az említett tele-
püléseken élők, hanem a környékről bárki 
csatlakozhat a menethez, vallási hovatar-
tozástól függetlenül. Kirner Antal Zoltán 
plébános elmondta, hogy Celldömölk lesz 
a gyalogos csoportok fogadóállomása, tisz-
teletükre augusztus 16-án dr. Veres András 
megyés püspök celebrálja este hat órakor 
a záró szentmisét. A celldömölki munkata-
lálkozóra közel nyolcvanan gyűltek össze, 
akik kiscsoportos foglalkozások keretében 
dolgozták ki a közösen kitűzött célok meg-
valósításának részleteit. Az eseményt Cell-
dömölk Város Önkormányzata is kiemelt 
rendezvénynek tekinti. »LA – B-VZS

Összegyűjtötte az induláshoz szük-
séges aláírásokat Fehér László, a 
baloldali ellenzéki pártok közös je-
löltje. Ezt a február 26-i közös saj-
tótájékoztatón jelentették be az 
Összefogás vasi képviselői.

Február 26-ig a választási induláshoz 
szükséges számú ajánlás többszörösét 
gyűjtötte össze Fehér László. Ezzel hivata-
losan is nyilvántartásba vette a választási 
bizottság Vas megye 2. számú választóke-
rületében a baloldali Összefogás MSZP-s 
színeiben induló országgyűlési képvi-
selőjelöltjeként – ezt a február 26-i közös 
sajtótájékoztatón jelentették be az MSZP 
– Együtt – Demokratikus Koalíció – PM – 
MLP vasi képviselői. Fehér László országy-
gyűlési képviselőjelölt elmondta, hogy az 
elkövetkezendő hetekben a körzet mind a 
77 településére el szeretne jutni; lakossá-
gi fórumok, kitelepülések keretében hívja 
párbeszédre az embereket, folytatva a tá-
mogatói aláírások gyűjtését.
A képviselőjelöltet a Demokratikus Koalí-

ció támogatásáról biztosította Varga Lívia, 
a DK Vas megye 2. számú választókerüle-
tének vezetője. „Tisztességes, becsületes 
embernek tartom, aki biztos, hogy nem 
okoz csalódást a választóinak” – ezekkel 
a szavakkal jellemezte a DK ügyvivője a 
baloldali Összefogás közös jelöltjét. Meg-
látása szerint „ebben a jogi környezetben 
csak az összefogás vezethet eredményre”, 
a korábbi vitáikat félretéve, együttműköd-
ve lehetnek esélyesek a választásokon.
Az Együtt-PM szövetség képviseletében 
Galamb István volt jelen a sajtótájékoz-
tatón. „Aktivistáink a következő napok-
ban elkezdik a kitelepüléseket, és tovább 

folytatják azokat a kaputól kapuig tartó 
beszélgetéseket, amelyek révén próbál-
juk meggyőzni az embereket arról, hogy 
változás kell ebben az országban” – fo-
galmazott Galamb István. Hangsúlyozta, 
hogy annak a szemléletnek, amit Fehér 
László képvisel, nemcsak helyi, hanem or-
szágos szinten is meg kell jelenni a politi-
kában, összefogásra alapozó városvezetői 
szemlélete a parlamenti munkában is jó 
példaként szolgálhat. A baloldali Összefo-
gás politikusai legvégül arra kérték a vá-
lasztókat, hogy támogassák szavazatukkal 
Fehér László országgyűlési képviselővé 
válását. »B-VZS

Egy úton a családokért

Fehér László az ellenzéki pártok közös jelöltje

» K Ö Z É L E T

MEGHÍVÓ

Celldömölk Város Önkormányzata, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár tiszte-
lettel hívja Önt, családját és barátait 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségre.

 2014. MÁRCIUS 15. (szombaton) 10.00 ÓRA

ÜNNEPI MŰSOR 
Az 1848–49-es szabadságharcosok domborműve előtti téren.

Köszöntőt mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere.
 Ünnepi beszédet mond: Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda vezetője. 

 
 A műsorban közreműködnek:   

a Celldömölki Városi Általános Iskola diákjai, 
a Kemenesalja Néptánccsoport

 
 Az ünnepség után koszorúzás az 1848–49-es hősök sírjánál 

a katolikus temetőben. 
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Minden fejlesztés csak akkor ér vala-
mit, ha az itt élők érzik, az ő javukat 
szolgálják, hangsúlyozta Fehér László a 
2013. évet értékelő beszámolójában. A 
városvezető 2014. február 28-án tartott 
évértékelő fórumot a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtárban, ahol 
összefoglalta az elmúlt 12 esztendő fej-
lesztéseit. 

– 2002 óta az a célom, hogy városunk korsze-
rűbbé, élhetőbbé váljon, ennek érdekében 
évről évre kisebb-nagyobb fejlesztéseket 
valósítottunk meg, nagyobb részüket ön-
kormányzati vállalásban, más részüket pe-
dig vállalkozóknak, befektetői csoportoknak 
köszönhetően. Ezen fejlesztések a Celldö-
mölkön élők, a hozzánk érkezők életkörül-
ményeit javítják, kényelmüket szolgálják 
– emelte ki Fehér László. – Célunk volt, hogy 
a városunkba letelepült vállalkozók számára 
is megfelelő környezetet teremtsünk, és jó 
érzés volt, hogy mindig hangsúlyozták, lát-
ják a város fejlődését.
Voltak évek, amelyek a tervezés, majd a pá-
lyázás, a kivitelezési munkálatok elkezdése 
jegyében teltek el. Kistérségi elnökként, a 
regionális fejlesztési tanács tagjaként részt 
vehettem a pályázatok elbírálásában, a tá-
mogatások megítélésében. A városmegújí-
tás azonban nem csak a szebb környezet 
megalkotásáról szólt. Olyan beruházásokat 
kívántunk megvalósítani, amelyek hosszú 
távon határozzák meg Celldömölk jövőjét. 
Kimagasló vagyongyarapodást könyvelhe-
tett el önkormányzatunk, hiszen több mil-
liárd forint értékben történtek beruházások 
és fejlesztések városunkban. Sok megyei 
jogú város sem büszkélkedhet arányaiban 
hasonló jellegű fejlesztéssel és vagyongya-
rapodással. Nem csak polgármesterként, de 
korábban, 1994 és 2002 között képviselő-
ként is részt vehettem a városvezetői mun-
kában. Láttam, megtapasztaltam, hogy mire 
lehet építeni, min kell változtatni. Magyar-

ország 2004 óta tagja az Európai Uniónak, 
így először a 2007–2013 közötti fejlesztési 
ciklusban vehettünk részt teljes jogú tag-
ként. Polgármesterként az első ciklus az EU-s 
pályázatokra való készüléssel telt, a máso-
dik ciklusban már számos pályázatot meg 
tudtunk valósítani. Az első két ciklusomban 
szocialista kormányokkal működtem együtt, 
jelentős pályázati támogatást sikerült el-
nyerni, és a harmadik ciklusban a jobboldali 
kormány működése alatt is sikerült számos 
pályázati eredményt elérni. A 2010 óta ha-
talmon lévő jobboldali kormány jelentős 
változásokat hajtott végre: államosította az 
oktatási és egészségügyi intézményeket, 
visszaállította a járásokat. Ennek következté-
ben csökkent az önkormányzatunk által fog-
lalkoztatottak létszáma, az önkormányzati 
hivatalban pedig közös hivatalként Celldö-
mölkön kívül öt település, öt önkormányzat 
ügyeit intézzük.
Fehér László ezután a városban megvalósult 
beruházásokat ismertette. Elmondta: örül 
annak, hogy megvalósulhatott a celldömöl-
kiek régi álma, és 2005-ben birtokukba ve-
hették a Vulkán fürdő fedett, ezt követően, 
2006-ban pedig a szabadtéri medencéit is. 
Az összesen 2,2 milliárd forintnyi összegű 
beruházásban a fedett és szabadtéri me-
dencékkel a fürdő mintegy 1000 fős, nyáron 
1500 fős befogadóképességű lett. 2007-ben 
a fürdő vizét gyógyvízzé nyilvánították, a 
társadalombiztosítás által támogatott keze-
lések zajlanak. A fürdő átadásával városunk 
megindult a turizmusfejlesztés útján, ezt 
folytatva döntött az önkormányzat a közös 
fürdőüzemeltetés mellett egy osztrák cég-
gel, a JUFA Ungarn Kft.-vel, mely további 
fejlesztéseket tesz lehetővé. Most folynak 
a JUFA által épített szálloda és kemping 

kivitelezésének végső munkálatai, illetve 
megkezdődött a közös működtetésű Vulkán 
fürdő fejlesztése is. A három lábon álló, több 
mint két és fél milliárd forintos beruházás-
hoz 600 millió forint pályázati támogatás 
érkezett. Ebből az összegből 250 millió fo-
rintot a közös fejlesztésű fürdőre fordítanak. 
A jelenleg folyó fürdőfejlesztés során léte-
sülő beruházások két ütemben, tavaszra 
és nyárra készülnek el. Már megvannak a 
további tervek, úgy mint egy nagy csúszda 
kialakítása, a ki-beúszós medence bővítése, 
melyekre a 2014–2020 közötti európai uniós 
ciklusban pályázik tovább az önkormányzat 
a partnerével. Mire a fent említett fejlesz-
tések befejeződnek, elmondható lesz, hogy 
a fürdőt és közvetlen környezetét illetően 
ötmilliárd forintos beruházás valósul meg. 
A turizmusfejlesztést célozta meg a Keme-
nes Vulkánpark építése is. Ezt megelőzően, 
2005-ben lebontásra került a raktártelep a 
Regionális Operatív Program barnamezős te-
rületek rehabilitációja keretében Celldömölk 
Város Önkormányzata 513 millió forintos 
vissza nem térítendő támogatásban része-
sült, ezt egészítette ki a 34 millió forintos 
belügyminisztériumi támogatás. A Kemenes 
Vulkánpark Látogatóközpontjának megvaló-
sítására 455 millió forintot nyertünk európai 
uniós forrásból. A projekt 85%-os támoga-
tottságú volt. Az intézménynek az első, nem 
teljes nyitva tartási idő alatt működő évben 
8 ezer látogatója volt, és hamarosan, márci-
us 20-án nyit az új szezonra.
Kiemelt cél volt a városközpont megújítá-
sa. 2004 őszén került átadásra a biztonsá-
gosabb közlekedést szolgáló körforgalom, 
valamint a posta előtti tér a városközpont-
ban. Ezt a projektet 200 millió forint álla-
mi támogatásból sikerült megvalósítani. 
A város későbbi fejlesztéseit már ehhez 
igazították. 2007-ben 435 millió forintos 
összköltségvetésből sikerült felújítani a Ke-

Celldömölk sikeres 12 éve

a vulkán fürdő és a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi fejlesztések vonzó célponttá tették celldömölköt

fehér lászló polgármester tizenkettedik éve irányítja a várost
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menesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
épületét, mely összegből 412 millió forin-
tot címzett állami támogatásként kapott a 
város. További 25 millió forintos pályázati 
költségen újult meg a művelődési központ 
színházterme. 2009-ben, a várossá avatás 
30 éves jubileumán további 14 millió forint-
ból sikerült létrehozni a Koptik Odó-szobrot 
a szökőkúttal, mely összeg egy részét Kiss 
Péter miniszterelnök-helyettes jóvoltából 
a Miniszterelnöki Hivatal támogatta. Több 
mint 750 millió forintos összköltségvetésből 
újult meg a városközpont több ütemben, 
melynek pályázati támogatása mintegy 540 
millió forintra rúgott. 2010-ben megépült a 
Városháza – Kiss Péter sietett a város segít-
ségére, így az egyház visszakaphatta jogos 
tulajdonát, a kolostor épületét, az önkor-
mányzat számára pedig megítélték a 640 
millió forintos kárpótlási összeget. Ennek 
köszönhetően a klastrom épülete turisztikai 
célokat szolgálhat. 2004-ben a Miniszterel-
nöki Hivatal 25 millió forintos támogatása 
100 millió forintos fejlesztést generált, így 
valósulhatott meg a katolikus kegytemplom 
rekonstrukciója. 2005-ben ugyancsak erre a 
célra a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma Egyházügyi Államtitkársága 10 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatást 
ítélt meg. További templomfejlesztések is 
megvalósultak az elmúlt időszakban, hiszen 
megújulhatott az alsósági és az izsákfai ka-
tolikus templom, valamint a két evangélikus 
és a református templom, amely – a korábbi 
felújítás után – tavaly kapott díszkivilágítást 
önkormányzati támogatással.
2011-ben kapott a város 435 millió forintot 
az általános iskola felújítására. Ennek követ-
keztében korszerűsödött és bővült a cell-
dömölki székhely-intézmény és az alsósági 
tagiskola. 50 millió forintos pályázati for-
rásnak köszönhetően a volt katonai temető 
helyén most dísztér teszi szebbé az iskola 

környékét. Felújításra került a bölcsőde épü-
lete, és mintegy 90 millió forintos pályázati 
finanszírozásnak köszönhetően újulhatott 
meg a Vörösmarty utcai tagóvoda is. A Koptik 
utcai tagóvoda új csoportszobával bővült, az 
alsósági tagóvodában pedig nyílászárócsere 
történt. Jelentős beruházás volt 2012-ben a 
tanműhely építése, mely által a 21. századi 
elvárásoknak megfelelően sajátíthatják el a 
tanulók a szakmai gyakorlat alapjait.

Az egészségügy területén is folyamatos kor-
szerűsítések zajlottak: 2003 tavaszára elké-
szült a kórház teljes rekonstrukciója, melyhez 
264 millió forint címzett állami támogatást 
kapott az önkormányzat. 2007-ben került 
átadásra a mentőállomás és központi ügye-
let új épülete, melynek bekerülési költsége, 
86,5 millió forint széleskörű összefogásból 
valósulhatott meg, hiszen a Miniszterelnö-
ki Hivatal, az Egészségügyi Minisztérium, 
az Országos Mentőszolgálat és a Regionális 
Fejlesztési Tanács egyaránt támogatta ezt 
a kezdeményezést. 2010-ben 40 millió fo-
rintos pályázati finanszírozásból újulhattak 
meg az Ady utcai rendelők. Egy folyamatban 
levő pályázatnak köszönhetően 960 millió 
forintból épül a járóbeteg-ellátást szolgáló új 
tömb a kórház területén, és javul a műszere-
zettsége is. A felsoroltakon kívül az egészség 

megőrzését, a sportolási lehetőségek sorá-
nak bővülését szolgáló beruházások voltak 
a műfüves pályák létesítése, de a gazdaság 
terén is sikeresnek mondható a város. Fehér 
László kiemelte, hogy a munkahelyteremtés 
alapvetően nem önkormányzati feladat, de 
jogos elvárás a betelepülni vágyó vállalko-
zások részéről a beruházásokhoz megfelelő 
környezet megteremtése. Így jöhetett létre 
például a sütőipari üzem, amely folyamatos 
létszámbővítéssel vált jelentős foglalkozta-
tójává városunknak. Megköszönte a helyi 
kisebb-nagyobb vállalkozásoknak a gazda-
ságban való részvételüket, hiszen iparűzési 
adójukkal a város is gyarapodhat. Végezetül 
szólt a jelenleg zajló projektről, melynek 
során a vasúti és az autóbuszos közlekedést 
megkönnyítendő kerül felújításra a vasútál-
lomás valamint az autóbusz-pályaudvar.
– Minden fejlesztés csak akkor ér valamit, 
ha az itt élők érzik, az ő javukat szolgál-
ják. Hiszem, hogy a mi városunkban ez így 
van, hiszen nap mint nap kapom Önöktől a 
megerősítést, hogy jó úton járunk. A kívülről 
érkező visszajelzések is azt mutatják, hogy 
a tizennégy Vas megyei város egyikeként, 
a Celldömölki járás központjaként kiemelt 
szerepet töltünk be a bennünket körülve-
vő települések között. A Vas megyei több 
mint kétszáz település között, Szombathely, 
Sárvár után Körmendhez hasonló lakosság-
számmal Celldömölk kiemelkedő jelennel 
büszkélkedhet. Szívesen jönnek hozzánk 
bel- és külföldről egyaránt, és reméljük, 
egyre több vendéget vonzunk városunkba 
a város fejlődése és a nálunk megvalósu-
ló rendezvények révén – hangsúlyozta a 
városvezető. Majd szólt az egyre bővülő 
testvérvárosi kapcsolatokról, a 2013. évet 
meghatározó művészeti eseményről, Cell-
dömölk jó hírét messze vivő Munkácsy Mi-
hály-kiállításról.
– Elképzeléseink továbbra is vannak, mint 
például: a tó melletti terület rendezvénytér-
ré, szabadidőközponttá történő átalakítása, 
a Kemenes Vulkánpark mellett lévő terület-
re egy centrum létesítése, ahol családoknak, 
minden korosztály számára biztosítanánk 
szórakozási lehetőséget. Fontos elképzelé-
sünk még, hogy a már felújított intézmé-
nyeink sorában ott legyen a gimnáziumunk 
is, és nem kevésbé lényeges a városközpont 
rekonstrukciójához kapcsolódva a piac felújí-
tása, korszerűsítése, a környék rendbetéte-
le. Kiemelt célunk a következő időszakra is, 
hogy minél több utat és járdát újítsunk fel. 
Polgármesterként mindig az volt és most is 
az a célom, hogy segíthessem városunk ala-
kulását. Ha Önök továbbra is megtisztelnek 
bizalmukkal, bármilyen körülmények között, 
bármilyen pozícióban is, de így lesz tovább-
ra is. Kívánom, hogy sikerekben legyen ré-
szünk a további években, évtizedekben is! 
– zárta évértékelő beszédét Fehér László.felújítottuk az intézményeinket, így az óvodák is korszerűbb körülmények között várják a gyerekeket

a wewalka kft. tíz éve települt ide, azóta többszörö-
sére növekedett a foglalkoztatottak létszáma
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Limpár József 1973-tól 
1979-ig töltötte be Cell-
dömölkön a tanácselnö-
ki pozíciót. A közéletben 
betöltött szerepe vi-
szont 40 évet ölel fel, 
hiszen korábban is, és 

1979 után is komoly eredményeket tud-
hat neki is köszönhetően a város. Hogy 
milyen fontos volt számára a közéleti 
tevékenység, mi sem bizonyítja jobban, 
mint amikor a kezdetekről kérdezem, 
nem is a saját indulását, hanem Celldö-
mölköt és a társközségek csatlakozását 
említi. 

– A város méltó módon ünnepelte meg 
várossá avatásának 35. és a település 
egyesítésének 110. évfordulóját. De 
emlékeznünk kell korábbi két település 
csatlakozásáról is: 1950-ben Alsóság, 
a későbbiek folyamán 1979-ben – ép-
pen 35 éve ennek is – pedig Izsákfa volt 
társ községünk csatlakozott Celldömölk-
höz. Izsákfa falugyűlésen szavazhatott 
arról, hogy önállóságát megtartva Bo-
bához, vagy az önállósága feladásá-
val Celldömölkhöz kíván-e csatlakozni.  
Az ott élők teljes egyetértéssel az utób-
bit választották. 
»Az Ön pályája hogyan indult? – kérde-
zem Limpár Józseftől.
– Jánosházán születtem, de celldömölki 
vasutas keresetből neveltek bennünket. 
Általános iskolába negyven valahányan 
jártunk egy osztályba, ebből hárman ma-
radtak otthon. Celldömölkön és a járásban 
az ötvenes évek végén, de még a hatva-
nas évek elején is elhelyezkedni szinte 
lehetetlen volt. A vasút, a malom és a bá-
nya kínált munkahelyeket, ezen kívül más 
nem volt. 1958-ban Pápán kaptam állást 
az Autóközlekedési Vállalatnál forgalmi 
szolgálattevőként, majd menetirányító 
lettem. 1966-ban áthelyezéssel kine-
veztek Celldömölkre az Autóközlekedési 
Vállalat kirendeltség-vezetőjének. Itt egy 
35-40 fős lelkes csapat dolgozott akkor, 
ez a létszám az 1970-es évek elejére 140 
főre emelkedett. Ezt indokolta, hogy az 
autóbusz-parkunk tíz autóbusszal gyara-
podott, új járatok indultak, a járás minden 
települését bekapcsoltuk a közlekedésbe, 
de még a Marcalon túli településeket is. 
1968-ban indult a helyi járat, ami akkor 
csak városi rangban lévő települések 
kiváltsága volt. Bővült a tehergépjár-
mű-park is. A munkám indokolta, hogy 
a közgazdasági technikumban szerzett 

érettségi után elvégezzem az Államigaz-
gatási Főiskolát, majd a későbbiekben a 
Budapesti Közgazdasági Tudományegye-
temen másoddiplomát szereztem. A köz-
lekedési minisztertől 1964-ben, 1968-ban 
és 1973-ban munkám elismeréséül Kivá-
ló Dolgozó kitüntetést, majd 1980-ban a 
Belügyminisztériumtól a Közbiztonsági 
Érem Arany fokozatát kaptam meg.
»Közéleti tevékenysége már a ’60-as 
években elkezdődött... 
– 1967-től tanácstag voltam, 1973-ban 
választottak meg tanácselnöknek. Egy 
jól fejlődő ciklusában vettem át a tanács 
vezetését, hiszen ekkorra már megépült 
a művelődési központ, a kilencemeletes 
lakóépület és az üzletsorok. Ez hatalmas 
előrelépés volt a városiasodás útján. Az új 
feladattal ismerkednem kellett, mert gaz-
dasági tapasztalattal ugyan, de igazgatási 
tapasztalat nélkül kezdtem el dolgozni. 
Ehhez sok segítséget kaptam a Végrehaj-
tó Bizottság titkárától, az apparátus tagja-
itól, valamint a Járási Hivatal elnökétől is. 
»Melyek voltak az első teendők?
– Folytatni a település fejlesztését, együtt 
élni és szolgálni a lakosságot. 1973-ban 
megrendeltük Celldömölk általános ren-
dezési tervét, amit 1975-ben hagytunk 
jóvá. Ez a városfejlesztés irányát foglalta 
keretbe. Ennek eredményeképpen is a 
Sági útról ki tudtuk telepíteni a három 
ipari szövetkezetet: a Celltexet, a Mű-
szaki Ipari Szövetkezetet, és az Építőipari 
Szövetkezetet az ipartelepre. Ezek helyét 
lebontottuk, és még a hetvenes évek 
második felében a helyükre lakásokat 
tudtunk építeni, alattuk üzletsorral, a volt 
Nemzeti Bank épületétől a Lázár-házig. 
Ekkor épült a 150 adagos Ság hegy Étte-
rem is, ami minőségi előrelépés volt az 
akkor már meglévő vendéglátóegységek-
hez viszonyítva. Elkészült a kenyérgyár, 
átadva régi helyét az iskolakonyhának, 
átadásra került a tizenhat tantermes is-

kola, tornaterem épült az Eötvös Iskola 
udvarán, a Mikes úti óvoda, az alsósági 
városrészben az iskola bővítése, konyha 
épült és felújításra került a Sági úti óvoda. 
Tovább épültek a lakótelepek: a Kodály 
úton, a Mikes utcában, a Zalka, Akácfa 
utcai szövetkezeti lakások, ugyanott a Ko-
dály úti élelmiszerbolt. 1978-ban avattuk 
fel a „Kontyost”, amely akkor a megye 
legszebb és legkorszerűbb épületei közé 
tartozott, és alatta a három pénzintéze-
tet – az OTP-t, a Magyar Nemzeti Bankot, 
valamint az Állami Biztosítót. Építési tel-
keket alakítottunk ki Celldömölkön, az al-
sósági és az izsákfai városrészben is. 
»Milyen forrásból tudták ezt a sok építke-
zést finanszírozni?
– Celldömölk a megye terület- és telepü-
lésfejlesztési tervében részleges közép-
fokú központ besorolást kapott (ebben 
a térségben Szombathely, mint megyei 
jogú város, Sárvár és Körmend pedig kö-
zépfokú központ mint fejlesztési területek 
voltak kijelölve). Nekünk a besorolásunk 
alapján jóval kevesebb állami forrás állt 
rendelkezésünkre, mint az említett két 
városnak. Állami lakásépítésre az ötéves 
tervek időszakában 105-110 lakás jutott, 
holott mi egy ötéves tervidőszakban 850 
lakást építettünk fel. Ezeknek a laká-
soknak az építését az OTP finanszírozta. 
Minden egyes lakás után kaptuk a tel-
kek árát, közműfejlesztési hozzájárulást, 
ami alapján annyi terület-előkészítési és 
közmű-csatlakozási összeget kaptunk, 
hogy a Sági utca nyugati oldalán le tudtuk 
bontani a régi házakat. Hogy Celldömölk 
városias lett, nagyrészt az OTP lakásépíté-
sének köszönhető. Kellettek az új lakások, 
hiszen Celldömölkön a hetvenes évek má-
sodik felében már 7300 munkahely volt. 
»A beköltözők komfortfokozatát is igye-
keztek növelni…
– Közművek épültek a többszintes lakások 
ellátására, megépült az új vízmű-telep-
hely, az 1.200 m3-es alacsony tározóval, a 
VII. számú kút fúrásával biztosítva a zavar-
talan vízellátást. Kiépültek szennyvíz-ge-
rincvezetékek az átemelőkkel, valamint a 
lakótelepek útjai. 1977-től kezdődően a 
Közúti Igazgatóság átépítette az átmenő 
közúthálózatokat 8 méter szélességben. 
Celldömölk 1977-ben megkapta a lehető-
séget az Országos Gázipari Tröszttől, hogy 
csatlakozhat az országos gázhálózatra 
Jánosháza térségéből (17 km). Anyagiak 
híján azonban ezzel a lehetőséggel akkor 
nem tudtunk élni.  (Folytatjuk.) 
 »LA 

„A sors által vezérelt élet jutott nekem…”

  V I S S Z A E M L É K E Z É S «

40 év aktív esztendô Celldömölkön Celldömölkért

az autóközlekedési vállalatnál

uk_14_03_07.indd   6 2014.03.04.   21:59:35



Új Kemenesalja »   2014. 03. 07.

7

71 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kez-
dődött a szovjet csapatok támadása a 2. 
magyar hadsereg alakulatai ellen a Don 
folyónál. A 200 ezer fős hadtestből, több 
mint százezren nem tértek soha haza a 
nagy útról. Magyar honvédek ezrei fagy-
tak meg az orosz hómezőn és lettek az 
összecsapás áldozatai hazájuktól mintegy 
2000 kilométerre. Kazári József egyike 
azoknak, akik túlélték a doni katasztró-
fát. Az emlékek nyomasztóak, de máig 
élőek. Jóska bácsi otthonába beengedve, 
könnyeivel küszködve emlékezik… 

„Tó menti nádas, jaj de messze van, 
Magyar fiú szuronyára hideg szél zuhan. 
Keresi az égen azt a csillagot, amelyik oly 
szépen ragyog. 
Áldott magyar róna, áldott magyar táj 
Az én szívem csak utána fáj, fáj, fáj! 
Nádfedél, faluvég eljutok-e haza még. 
Vár ottan reám az édesanyám, 
az édes babám, 
Visszavár a szép magyar hazám.”

– Minden egyes nap eszembe jut ez a ka-
tonadal részlet, amit bajtársaimmal szinte 
nap mint nap dúdoltunk a fronton – idézi 
fel a múltat Jóska bácsi. A Donnál harcoló 
katonák mindegyikét más-más motiváció 
vezérelte a második világháborúba, célja-
iktól függetlenül mindannyian a hazájuk 
becsületéért harcoltak. Kazári bácsi ön-
ként jelentkezett a frontszolgálatra.
– 1941-ben, 19 évesen Pápára jártam a 
gép- és gyorsíró iskolába. Gyakran né-
zegettem a hirdetéseket, melyek között 
megláttam, hogy önkénteseket toboroz-
nak az orosz frontra. Kapva kaptam a le-
hetőségen, beadtam a kérvényemet, és 
megkaptam a behívót Budapestre az Aré-
na úti laktanyába. Ott gyorskiképzést kap-
tunk, szinte éjjel-nappal gyakorlatoztunk. 
Úgy volt, hogy utánpótlásként kime-
gyünk a frontra, de mivel a Gyors Hadtest 
decemberben visszatért, nem kellettünk. 
Közben megtudtam, hogy Szombathely-

ről a kámoni híradósok kimennek a front-
ra, kértem az áthelyezésemet hozzájuk. 
Így lettem Kovárszky Gyula GH főnök tisz-
ti legénye. 1942. április 12-én indult el a 
szerelvényünk a szombathelyi vasútállo-
másról, Komáromon át Kijevnek, egészen 
Orelig, ahol egy lebombázott gyártelepen 
szállásoltak el minket. Minden este nyolc 
órakor jöttek a „marinénik”, bombáztak 
minket, ezért tovább kellett állnunk. Be-
mentünk a városba, mert azt nem lőtték. 
Kurszkba vittek minket, majd Tisminicá-
ba. 1942. június 23-án megindult a tá-
madás. A Dontól 10-12 kilométerre volt 
a táborhelyünk, onnan hordtak ki minket 
az oroszok ellen kisebb-nagyobb táma-
dásra vagy épp ellentámadásra. 
1943. január 12-ét írtunk: áttörték a fron-
tot az oroszok. Nem bírtuk tartani a vo-
nalat, bekerítettek minket. Minden nap 
lőttek, sok veszteség ért minket. Január 
27-én hajnali két órakor megkezdtük a 
visszavonulást, elindultunk gyalog észak-
nak. Golyószóróval lőttük az ellenséget. 
Itt vesztettem el Makrai barátomat, mi-
közben adta nekem a tárat, ellőtték a 
kezét. Ez volt az első szerencsém, mert 
akár engem is fejbe találhattak volna.  
A visszavonulás során a németek utóvéd-
jei lettünk, faluról falura meneteltünk a 
mínusz 35 fokos orosz télben. Szállásunk 
nem volt, akik tudtak, felmentek a pad-
lásokra, és ott húzták meg magukat. Mi 
a legtöbbször a szabad ég alatt éjszakáz-
tunk. Tüzet raktunk, élelmünk nem volt, 
lelőtt lovak húsát ettük, mellé egy kevés 
burgonyát, amit vagy megfőztünk, vagy 
nem. Aki leült, az megfagyott. Borzasztó 
volt. Hamarosan még egy jó barátomat, a 
Vida Jenőt is elveszítettem. A szórás köze-
pén voltunk, kértem, hogy jöjjön át velem 
a vasúti sín túloldalára, mert ott bizton-
ságosabb helyünk lesz, de azt felelte, 
hogy jó meleg helye van itt… Odalőttek. 
Elpusztult a lovunk és Jenő barátunk is 
odaveszett. Másodperceken múlott, hogy 
én nem maradtam ott örökre – emlékezik 
vissza Jóska bácsi, majd folytatja. – Térdig 
érő hóban meneteltünk, sokszor csak a 
szerencsében bízhattunk. Így történt ak-
kor is, amikor egy cukorgyárhoz értünk. 
Igen ám, de a németek nem engedtek 
oda be minket. Mígnem jött egy német 
szánkó, amin egy német katona utazott. 
Amikor bement a gyárba, felkaptam a 
köpenyét, beszaladtam a cukorgyárba és 
kihoztam egy fél zsák cukrot. Nekiestünk, 
ettünk, amennyi csak belénk fért, még a 
zsebeinket is megtömtük. Továbbhalad-

tunk, elértünk Szudzsába, ahol összeta-
lálkoztam a GH főnökömmel, Kovárszky 
Gyulával, akit egészen addig nem láttam. 
Megöleltük egymást, leszabtam a tizedes 
csillagokat és együtt mentünk el a tisz-
tek szálláshelyére. Úgy volt, hogy jön egy 
sebesültszállító vonat, ami hazavisz min-
ket. Másnap reggel kimentem a piacra, 
de mire visszaértem, üres volt a szálló. 
Mentőautóval vittek ki a vasútállomásra, 
helyet is foglaltak nekem. Hál’isten sem 
lövésem, sem fagyásom nem volt, így 
tudtam segíteni a sérültek ellátásában. 
Szegedre kerültem, onnan kaptam meg 
az elbocsátást 1943 februárjában. Így ke-
rültem haza. – meséli a doni hős.
Hét évtized után sem múlik el úgy nap, 
hogy ne jutna eszébe a doni katasztró-
fa. A 92 éves Jóska bácsi máig emlék-
szik a legapróbb mozzanatra, bajtársai 
nevére, akiket a beszélgetés alatt külön 
is megemlegetett. Csakúgy, mint Ányos 
Erzsébetet, azt a sümegi lányt, aki an-
nak a honvédnak küldött tábori lapot, aki 
még nem kapott az otthoniaktól leve-
let. – Válaszoltam neki, megírtam, hogy 
én is búcsújáróhelyen lakom – mondja 
Kazári bácsi. – Még egy levelet kaptam 
tőle, amiben egy Szűz Máriát ábrázoló 
szentkép is volt, ez tartotta bennem a 
lelket a fronton. Hazaérkezésem után 
szerettem volna felkeresni, de nem tud-
tam, hol találom meg, nem emlékeztem 
sem a nevére, sem a címére. 1948-ban 
aztán váratlanul bevillant: Ányos Er-
zsike, Sümeg, Alsótokaj utca. Somorjai 
Béla barátommal felültünk a vonatra és 
megkerestük a lányt. Nagyon szívélye-
sen fogadtak minket, meghívtak ebédre, 
sokáig beszélgettünk a fronton történtek-
ről, majd később is folytattuk a levelez-
getést… Sajnos már ő sem él közöttünk. 
A sümegi szentképet a mai napig őrzöm. 
Nézze, itt van az imakönyvben, amit a 
fronton kaptunk. – Jóska bácsi kihozza a 
szobából a fekete bőrkötéses imaköny-
vet, amelynek megsárgult lapjai között 
ott van az említett szentkép, mely átivó-
dott a könyv lapjaira, örökké emlékeztet-
ve a doni harcokra.

„Tisztelet és dicséret a szép Szűz Mári-
ának,
A szenvedő Kazári Jóska nagy pártfogó-
jának.
Kegyelmes jó Anyám tekints le énreám, 
Nagyirgalmú Szűzanya, segíts engem 
haza.”
  »baranyai-vajda zsuzsa

A doni csata margójára – egy fejezet a magyar történelemből

» P O R T R É

Beszélgetés Kazári Józseffel, aki megjárta a Don–kanyart
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„Arra int Mary Poppins, mindig mo-
solyogni kell. Jaj, ne felejtsük el, 
hogy mosolyogni kell” – szól a Mary 
Poppins musical egyik ismert dalszö-
vegrészlete, amit a Városi Általános 
Iskola Alsósági Tagintézményének di-
ákjai az SZM műsoruk keretében ele-
venítettek fel szüleik, pedagógusaik 
előtt, február 15-én.

A népszerű musicalből ismert nevelőnő 
hatalmas esernyőjével az alsósági sport-
csarnokba is megérkezett a keleti széllel. 
Kalandozásait a Banks gyerekek mellett 
– akiket Hajós Luca és Bakonyi Armand 
alakított – az iskola diákjai és szüleik is 
átélték. A dada szerepébe Radányi Gré-
ta bújt, aki esernyővel a kezében vitte 

végig Mary Poppins varázslatát. Az osz-
tályok különböző zenés-táncos dara-
bokkal színesítették a történetet. Olyan 
ismert zenebetétek hangzottak el a 
műsorban, mint a Legyetek jók, ha tud-
tok, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a 

Csókkirály. A tanulók eltáncolták a Mary 
Poppins musicalből ismert kéménysep-
rő táncot, majd magyar táncházzá ala-
kították a tornacsarnokot. A hangulatot 
a szülői munkaközösség tagjai fokozták, 
akik harmadik éve már, hogy Németh 
Csabáné SZM elnök vezetésével önál-
ló produkcióval szórakoztatják a bálozó 
közönséget. A műsorból természetesen 
nem hiányzott a végzős tanulók báli 
nyitótánca sem, ami az idén a palotás 
volt. Az iskola diákjai által színre vitt 
Mary Poppins történet nemcsak a gye-
rekeket nevelte, hanem a felnőttekkel 
is megértette, hogy mi az igazán fon-
tos az életben: „Rajta hát, Mary Poppins 
mondta, mosolyogni kell! Szívvel is meg 
lélekkel!” »B-VZS

A tavalyi évhez hasonlóan, a Celldömölki 
Városi Általános iskola diákjai idén is meg-
mutatták tehetségüket „Ki mit tud” című 
rendezvényükön. Február 26-án és 27-én a 
tanulók bemutathatták látványosabbnál lát-
ványosabb műsorukat, mellyel már hetek óta 
lázasan készültek a kétnapos rendezvényre. 
Az iskola életében régi hagyományra tekint 
vissza az esemény. A műsor megnyitóján 
beszédet mondott Danka Adél igazgató is.  
A program két különböző kerettörténet-
re épült. Nemcsak a tanulók és tanára-
ik, hanem a szülők is kivették részüket az 
előkészületekből, aktívan segédkeztek 
a jelmezek, dekorációk elkészítésében.  
A rendezvény zárásaként, a mindkét nap 
zsúfolásig megtelt színházteremben a szü-
lők, nagyszülők, rokonok és barátok is nagy 
tapssal díjazták a diákok produkcióit.
 »benkő alexandra

Varázslatos nevelőnő költözött az alsósági iskolába

Színes műsort adtak a Városi Általános Iskola tanulói

A Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskola Szülői Munkaközössége február 
22-én tartotta hagyományos farsangi 
rendezvényét. A diákok által színpad-
ra vitt műsor igazi retro hangulatban 
zajlott.

Önök kérték, Ki mit tud? Három kívánság 
és Cimbora. Néhány műsor csak emlí-
tésszerűen, ami valószínűleg sokakban 
felidézi az ifjúságukat. Ez volt a célja a 
Szent Benedek Katolikus Általános Isko-
la diákjainak, akik a retro környezetben 
megrendezett farsangi műsorukkal a 
hetvenes, nyolcvanas évekbe repítet-

ték vissza a közönséget. Az osztályok a 
húsz, harminc évvel ezelőtti zenei slá-
gerekre tanulták be a koreográfiákat. 

Az első osztályosok a Neoton Famíliá-
tól ismert Katicabogárka dalra ropták, a 
nagyobbak Hungária koncertre vitték a 
szüleiket. A Retro Csatornán a Gazdag-
réti lakótelep szomszédjainak életét kö-
vethették nyomon a nézők, miközben a 
másodikosok révén megérkeztek a Nagy 
ho-ho horgászok, majd később a Hupi-
kék Törpikék is. Nemcsak a zene, hanem 
a bakelitlemezekkel díszített színpad is a 
retro élményt erősítette a közönségben. 
Nagy sikert aratott az elsősök cowboy 
tánca valamint Kirner Antal Zoltán plé-
bános néptánca, nem beszélve a nyol-
cadik osztályos fiúk fűszoknyájáról…  
A Szülői Munkaközösségi bál bevételét 
diákprogramok támogatására fordítja az 
intézmény. »B-VZS 

Retro farsang a katolikus iskolában
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Nem mindennapi élményben lehetett 
részük a zenekedvelőknek február 25-
én. A Liszt Ferenc-díjas Berkes Kálmán 
karmester vezényelte Győri Filharmo-
nikus Zenekar adott hangversenyt a 
Kemenesaljai Művelődési Központban, 
ahol az előadás során számos meglepe-
tés várta a közönséget. 
A farsangi koncertsorozat régi hagyo-
mányra tekint vissza, melyet a zenekar 

2010-ben újított fel, és azóta is nagy 
sikernek örvend. A farsangra tekintet-
tel a zenekar vidám, könnyű művekkel 
szórakoztatta a nagyérdeműt, a reper-
toár Johann Strauss műveire épült, de 
felcsendült Mozart Kis éji zenéje, Émile 
Waldteufel Korcsolyázó című darabja is. 
Emellett a zenekar egy különleges kínai 
dallal is kedveskedett a hallgatóságnak. 
A koncertet tovább színesítette Hajnó-

czy Soma bűvészvilágbajnok interaktív 
bemutatója is. Különleges mutatványai-
ba a közönséget is bevonta. Nemcsak a 
közönség, hanem a Győri Filharmonikus 
Zenekar és Hajnóczy Soma számára is 
fantasztikus élményt jelentett a közös 
produkció. 
A mutatványokat és a koncertet a lelkes 
közönség vastapsa zárta, mely igazolta, 
hogy a sok-sok humorral és varázslattal 
átszőtt közös farsangi produkció való-
ban kiválóan sikerült. »BA

A farsang, vagyis a vízkereszttől ham-
vazószerdáig tartó időszak az iskolások 
életében is fontos esemény, melyre 
minden évben vidáman készülnek a 
gyerekek. Nemcsak a fiatalok, hanem a 
város idősek klubjaiból érkezők is vidám, 
igazán kellemes hangulatú farsangi ka-
valkáddal búcsúztatták a telet február 

26-án, a Celldömölki Népjóléti Szolgálat 
Idősek Klubjának helyiségében. A ha-
gyományokhoz híven a vidám délutáni 
ünneplés idén is jelmezes felvonulás-
sal kezdődött. Ezt követően több előa-
dást is láthattak a szépkorúak, melyre 
gondosan, nagy igyekezettel készültek 
társaik. A nem mindennapi produkciók 
közt láthatták például a merseváti Idő-
sek Klubjának dalos, zenés előadását 
valamint a 2. számú Idősek Klubjának 

farsangi műsorát. A házigazda szerepét 
betöltő 1. számú Idősek Klubja tagjai 
jelenetekkel készültek a téltemető ren-
dezvényre, amit nagy tapssal fogadott 
a közönség. A sok-sok humorral és vi-
dámsággal átszőtt műsor nagy sikert 
aratott mind az idősek, mind a gondo-
zóik körében. A délután folyamán tom-
bolasorsolásra is sor került, a mulatság 
pedig estig folytatódott.
 »benkő alexandra

Farsangi koncert a KMKK-ban

Idősek farsangja

» M Û V E L Ô D É S

A városban első alkalommal meg-
rendezésre kerülő művészeti 
hagyományőrző rendezvény: nép-
művészeti kirakodóvásár és kiállí-
tás, néptánc- és népzene találkozó, 
vásári komédiák, báb- és színjátszó 
előadások, táncbemutatók, szabad-
téri koncertek, kézműves foglal-
kozások és interaktív játszóházak, 
helyi ételek és italok kóstolója vár-
ják az érdeklődőket.
Valamennyi program a tavaszt kö-
szönti, melynek egyik jelképe a tu-
lipán. 

Felhívások:
„Tervezze meg a fesztivál logóját!”
A pályamű fejezze ki a fesztivál üze-
netét és jelenítse meg a rendezvény 
szimbólumát, a tulipánt. Az alkotá-
sok bármely technikával max. A/4-
es méretben készülhetnek. Beadási 
határidő: 2014. márc. 25.

„Minden, ami tulipán” címmel kre-
atív alkotó pályázat gyermekek és 
fiatalok részére. A pályázat témája: 
a tulipán, mint virág és szimbólum. 
A művek bármely technikával, anyag-
ból és nagyságban készülhetnek. 
Kategóriák:
I. óvodás korosztály; 
II. általános iskolás korosztály; 
III. középiskolások korosztálya; 
IV. felnőttek korosztálya. 
A pályamunkákat zsűri értékeli és 
díjazza. Beadási határidő: 2014. 
április 22. 

Lapunk hasábjain a továbbiakban 
is jelennek majd meg hírek, felhí-
vások a Tulipán Fesztivállal kapcso-
latban. Kérjük, figyelje és olvassa 
az Új Kemenesalját, és készüljünk 
együtt a város tavaszünnepére!

Tulipán Fesztivál 
Celldömölkön

2014. május 1–4.

Köszönetnyilvánítás

A Kemenessömjéni Berzsenyi Közala-
pítvány köszöni, hogy jövedelemadója 
1%-ával támogatta a település fejlődését 
szolgáló tevékenységet.
Amennyiben az idei évben is megtisz-
telné az alapítványt adója 1%-ával, nyi-
latkozatán a 18894989-1-18 adószámot 
szíveskedjen feltüntetni. 

Tisztelt  Támogatóink!

Számos intézményhez hasonlóan az Ádám 
Jenő Zeneiskola  költségvetésében is egyre 
kevesebb anyagi lehetőségünk van a min-
dennapi munka költségeinek finanszírozá-
sára, programjaink megvalósítására. Ezért 
hoztuk létre a zeneiskola működését, szak-
mai munkáját segítő Művészetoktatásért 
Alapítvány-t.
2013 évben a személyi jövedelemadó fel-
ajánlott 1%-ból 504.000 Ft támogatást 
kaptunk, melyet az alapítványi célokkal össz-
hangban hangszerek vásárlására, javítására, 
taneszközök beszerzésére fordítottunk.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az iskola mű-
ködését elősegítő alapítványunkon keresztül, 
továbbra  is  támogassák tevékenységünket
adójuk 1 %-val.
Köszönettel:
Művészetoktatásért Alapítvány
Adószám: 18897432-1-18
www.zenadam.eoldal.hu
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Süle Ferenc karnagy 
így nyilatkozott a 
kórusról:
Kórusunk 1966-ban 
alakult a Kisipari 
Termelőszövetke-
zet énekkaraként 

Balogh István kezdeményezésére, aki 
felkért, hogy segítsek a kör összeállításá-
ban. Három évvel később Németh László 
művelődési osztályvezető megkeresésére 
szerveztünk egy pedagóguskórust, mely-

lyel együtt 75 tagúvá bővült a vegyes-
karunk. Liszt Ferenc nevét a zeneszerző 
születésének 160. évfordulóján, 1971-ben 
vettük fel. A kezdetektől a városi nagyren-
dezvények állandó szereplői vagyunk, de 
többször jártunk már külföldön is. Görög-
országtól Belgiumig Európa valamennyi 
országában megfordultunk, a legnagyobb 
élményünk mind közül a spanyolországi 
koncert utunk volt 1993-ban. Énekkarunk 
jelenleg 30 taggal működik. 1992-től 
évente megrendezzük a Bárdos Fesztivál 

elnevezésű kórustalálkozónkat, mely a 
város egyik legrangosabb kulturális ese-
ménye. Többször díjaztak bennünket 
aranyéremmel, 2005-ben a Fesztiválkó-
rus-díjat kaptuk meg. Kórusunk működé-
sét mind anyagilag, mind elismerésével 
Celldömölk Város Önkormányzata mellett 
az Apáczai Kiadó is támogatja. Ezúton sze-
retném megköszönni mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával eddig is segítették a mun-
kánkat, és kérem a kultúra elkötelezett-
jeit, hogy a 18891388–1–18 adószámon 
továbbra is támogassák a két év múlva 
ötvenedik születésnapját ünneplő Liszt Fe-
renc Vegyeskart.

A celldömölkiek szemé-
vel ugyan nem vagyok 
tősgyökeres celli, de ma 
már annak érzem ma-
gam, hiszen 49 éve itt 
élek, és azt hiszem, ez 
már így is fog marad-

ni. Idézőjelesen kényszerből jöttem ide, 
amikor a győri textilipari technikum vég-
zőseként Celldömölkön kínáltak állást az 
akkor induló Kesztyűgyárban. Hamar meg-
szerettem ezt a kisvárost, férjemet is itt 

ismertem meg, akivel két gyermekünket 
felnevelve úgy alakítottuk az életünket, 
hogy az Cellben fog lefolyni. Ideköt a teljes 
munkáséletem. A Kesztyűgyárban töltött 
13 év után a városavatás idején az akko-
ri járási vezető felkérésére mentem át a 
tanácsra pénzügyi-, terv-, és munkaügyi 
osztályvezetőnek. Szép éveim voltak a ta-
nácsnál majd később az önkormányzatnál. 
Részt vehettem a város komfortosításához 
tartozó feladatok ellátásában. Külön ki-
emelném a közművek kiépítését, amiből 
szinte semmi nem látszik, mégis rengeteg 
pénzt és szervező munkát emésztett fel. 
A tanács idején a legnagyobb dolognak a 

szakmunkásképző megépítését tartottam, 
melynek részese lehettem a pénzügyi ol-
dal kidolgozása révén. Egész életemben 
tanultam, a közgazdasági egyetemet mun-
ka mellett végeztem el, később szakköz-
gazdász, adótanácsadói és közigazgatási 
szakvizsgát tettem. A rendszerváltás után 
az állandó jogszabályváltozások szinten 
tartása is felért egy egyetemmel. A ’90-es 
évek közepétől nyolc éven keresztül mér-
legképes könyvelő tanoncokat oktattam a 
felnőttoktatásban. 2004-es nyugdíjba vo-
nulásom után segítettem elindítani a Kis-
térségi Társulás működését, majd két évig 
a szakmunkásképzőben oktattam.

Tősgyökeres celli va-
gyok, nagyszüleim is itt 
születtek már, és én is 
ezt a várost tartom az 
otthonomnak. A közép-
iskolai és a felsőfokú 
tanulmányaim néhány 

évre elszólítottak Celldömölkről, de ké-
sőbb hazahívott Kemenesalja. Előbb a 
Nyugat-dunántúli Meliorációs Kft. építés-

vezetőségén dolgoztam, később pedig 
távközlési hálózatépítéssel foglalkoztam. 
1994-től egyéni vállalkozó lettem, majd 
napjainkban is egy kft. ügyvezetőjeként 
dolgozom. Óvónő feleségemmel két 
gyermekünk született. Lányaim a cell-
dömölki gimnáziumban érettségiztek, a 
színvonalas oktatómunkának köszönhe-
tően diplomát és másoddiplomát szerez-
tek. Szeretem Celldömölköt, azt viszont 
nagyon sajnálom, hogy megszűnt az ak-
tív ellátás a kórházban. Az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület elnökeként egy 

esetkocsi beszerzése érdekében több 
kört is tettünk az egészségügy helyze-
tének javításáért, aminek remélhetőleg 
hamarosan eredményét is láthatjuk. Azt 
viszont örömmel látom, hogy Celldö-
mölk folyamatosan fejlődik, és elindult 
a turizmusfejlesztés irányába, ami egyre 
messzebb viszi a város hírét. Mint emlí-
tettem, a civil szerepvállalás is meghatá-
rozza az életemet. 2005-től nyolc évig az 
ECVE elnökeként tevékenykedtem, jelen-
leg alelnökként veszek részt a közösség 
működésében. 

Sok mindent köszön-
hetek Celldömölknek. 
Először is azt a viszony-
lag kényelmes és szép 
„arany gyermekkort”, 
amit a szüleim a vas-
út révén meg tudtak 

nekem teremteni. Édesapám a rende-
ző-pályaudvaron kapott egy szolgálati 
lakást, ami a kor viszonyaihoz képest 
igencsak jónak volt mondható. A vasúti 
munkaköre mellett állattenyésztéssel 
is tudott foglalkozni, így nem kellett 

nélkülözni a családnak, és az alapvető 
élelmiszerek miatt sem kellett bejönni 
Celldömölkre. Meghatározó volt szá-
momra a hatvanas évtized, a gimná-
ziumi évek. Abban az időben nagyon 
jó gimnázium működött Celldömölkön, 
az ország legjobb középfokú oktatási 
intézményei közé tartozott. Sokan tud-
tak innen egyetemen vagy főiskolán 
továbbtanulni. A szombathelyi tanári 
főiskolán 1970-ben szereztem könyv-
tár-népművelő szakos diplomát. A gya-
korló félév után az akkori művelődési 
központ igazgatója hazahívott, és állást 
kaptam a járási művelődési központ-
ban. 1974-ig művészeti előadóként 

dolgoztam, majd a járási hivatal műve-
lődési osztályára kerültem. Nagy öröm 
volt számomra, hogy egy olyan helyen 
élhettem, ahol létrejött egy, a kultú-
rát is támogató ipari üzemrendszer. A 
600 embert foglalkoztató Keripar és a 
400 főt alkalmazó Kesztyűgyár kenye-
ret tudott adni a kemenesaljaiaknak. 
A zeneiskolában kapott alapoknak kö-
szönhetően elvégeztem a pécsi főisko-
la szombathelyi kihelyezett tagozatán 
a történelem-ének szakot. Összessé-
gében, a gyerekkoromat, a felnőtt 
éveimet meghatározó színvonalas gim-
náziumi és zenei oktatást és a munka-
helyemet is a városnak köszönhetem.

Mit jelent az Ön számára Celldömölk?
Liszt Ferenc Vegyeskar

Kustos Lászlóné

Márton Tivadar

Molnár Gábor
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Szokott-e kedveskedni társának nőnap alkalmából?
»KÉRDEZ: MIJASOVICS KITTI »FOTÓ: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

Meg szoktuk ünnepelni 
szűk családi körben, de ter-
mészetesen csak szolidan. 
Régebben, mikor fiatal vol-
tam, persze kicsit más volt, 
de mostanra már sok a ha-
sonló ünnep, mint például a 
Valentin nap illetve vannak 
lányaim és lányunoka is.  
A család hölgytagjainak 
cserepes virágot szoktam 
ajándékozni, az unokákkal 
pedig megbeszélünk egy 
időpontot és elviszem őket 
a kedvenc gyorséttermük-
be. Természetesen nemcsak 
ilyenkor jön össze a család 
és a lányokat is meg szok-
tam lepni máskor is, amikor 
csak tehetem.

Marton 
Márió

Én nem igazán tartom fon-
tosnak a nőnapot, nem is 
szoktam belőle nagy ügyet 
csinálni. Ez is csak egy olyan 
„ünnep” amikor arra készte-
tik a férfiakat, hogy ajándé-
kot vegyenek a párjuknak. 
Véleményem szerint nem-
csak ilyenkor kell odafigyel-
ni a másikra. Egyébként én 
vendéglátósként a másik 
oldalról is látom a dolgokat, 
és eddig azt figyeltem meg, 
hogy ilyenkor a hölgyek 
este együtt mennek szóra-
kozni, és kimozdul még az 
is, aki amúgy nem igazán 
szokott. Náluk inkább egy jó 
„csajos estére” ad okot már-
cius 8-a.

Szerintem ez egy jó nap, 
arra, hogy ünnepeljük a 
nőket. Manapság nem árt 
emlékeztetni a férfiakat a 
hölgyek iránti tiszteletre 
és arra, hogy figyeljenek 
oda párjukra. Természete-
sen nem csak ezen a napon 
kell, hanem mindig. Én úgy 
gondolom, hogy nők nélkül 
mi, férfiak nem is tudnánk 
meglenni, sok mindent kö-
szönhetünk nekik. A csa-
ládban a feleségemnek és 
a két lányomnak szoktam 
ilyenkor ajándékot venni, 
leginkább virágot. Valamint 
a munkahelyemen is boldog 
nőnapot kívánok a kollega-
nőknek.

Mi mindig megünnepeljük 
a nőnapot, szerintem ez 
egy jó dolog. Már kisko-
rom óta azt láttam a család 
férfitagjaitól, hogy ilyenkor 
megajándékozzák a család 
nőtagjait. Mikor iskolások 
voltunk a srácokkal, akkor 
is meg szoktuk lepni a lá-
nyokat. Például vettünk 
egy csomag cukorkát, cso-
koládét vagy ilyesmit és 
szétosztottuk közöttük. Az-
tán később szokásunkká 
vált, hogy nagyapámmal 
és apukámmal közösen 
megyünk vásárolni és álta-
lában valami szép virágot 
vagy kisebb ajándékokat 
kapnak a hölgyek.

Giczi
Sándor

Németh 
Ottó

Nothnágel 
Gábor

» O L V A S Ó I  O L D A L

Új utak a szociális gazdaságban
Február 28-án délelőtt 10 órakor a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal épületében került lebonyo-
lításra az „Új utak a szociális gazdaságban – Modern 
szemléletű közösségi feladatok ellátására alkalmas 
munkanélküliek felkészítése és foglalkoztatása fo-
gyatékossággal élők bentlakásos intézményeikben, 
Celldömölkön” elnevezésű projekt záró rendezvénye.

A projektzárón részt vett Fehér László polgármester, 
Molnár Zoltán projektmenedzser, Szabó-Gere Imre szak-
mai vezető valamint a program további szervezői és 
résztvevői.
Fehér László beszédében elmondta, hogy a csömöri Ösz-
szefogás Szövetkezet (később az Összefogás az Egyenlő 
Esélyekért Kft.), amely a pályázatot az önkormányzat 
figyelmébe ajánlotta és elérhetővé tette, már 2002 óta 
dolgozik együttműködésben a várossal. Az intézmény 
igazgatónője az önkormányzattal társulva 2012-ben nyúj-
tott be pályázatot az Új Széchenyi Terv Társadalmi Meg-
újuló Operatív Program keretein belül kiírt tervezetre, amit 
sikeresen el is nyert, így Európai Uniós támogatással 2012 
szeptemberében elindíthatta a munkanélküliek felzárkóz-
tatására szolgáló projektjét Celldömölkön. A projekt ke-
retén belül a szervezők 20 olyan tartósan munkanélküli 
személyt választottak ki, akiknek az elkövetkezendő 18 

hónapon keresztül magas színvonalú oktatást, képzést 
nyújtottak, melynek segítségével a résztvevők könnyeb-
ben és sikeresebben boldogulhatnak majd a munkaerőpi-
acon. A toborzás, az interjúk és a kompetencia-vizsgálatok 
után hosszú tanulási folyamat vette kezdetét, amelynek 
során a résztvevők elsajátíthatták azokat az ismereteket 
és képességeket, melyeknek segítségével a program be-
fejeztével sikeres záróvizsgát tehettek, amellyel államilag 
elismert szociális asszisztens okj-s oklevelet szerezhettek. 
A projekt 2014 februárjában lezárult, 18-an sikeres vizs-
gát tettek, és ebből 12 főnek máris sikerült elhelyezked-
nie. Ez is bizonyítja a program jelentőségét, hiszen az a 
résztvevőinek olyan képesítést nyújtott, amely nemcsak 
társadalmi, szociális szempontból fontos és megbecsült, 
hanem a munkaerőpiacon hiányszakmának is bizonyul. 
Habár a projekt az Európai Unió támogatásából működött, 
de természetesen az önkormányzat is sokban hozzájárult 
a megfelelő feltételek, például tanárok és tantermek biz-
tosításához.
A közös munka és a program minden tekintetben sike-
resnek bizonyult, az immár okleveles közreműködők is-
mét aktív résztvevői lehetnek a munkaerő-állománynak. 
A projekt szervezői és támogatói egyaránt biztosították a 
jelenlévőket arról, hogy a jelentkezők továbbra is minden 
lehetséges támogatást megkapnak további céljaik eléré-
séhez, Fehér László pedig azt is elmondta, hogy a hasonló 
jellegű pályázatok ezután is kiaknázásra kerülnek.

 »németh nóra
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Felnőtt csapat:
CVSE KSZ – Büki TK 55–54 (5-16, 16-15, 
13-11, 10-13)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda-bajnokság 19. forduló.
Vezette: Bognár, Sütő.
CVSE KSZ: Szabó 19, Gaál T. 5/3, Hérincs-, 
Németh 2, Rozmán 12/3. Csere: Lang Z. 
-, Lang S.-, Lang D.-, Esztergályos 8/3, 
BÍRÓ 9/9. Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Pár évet öregedtem ezen a mér-
kőzésen. Támadásban szépen építkez-
tünk, de olyan helyzeteket hagytunk ki, 
amiket csukott szemmel is értékesíteni 
szoktunk. A védekezésünk nem volt 
elég agresszív, a gyenge oldalon pedig 
rendszerint moziztunk, ezért nagyon sok 
támadó-lepattanót engedélyeztünk az 
ellenfélnek.
Utánpótlás:
Pápai KC – Celldömölki Titánok 61-46 

(10-8, 12-12, 11-9, 28-17)
Regionális kadett (U16) kosárlabda-baj-
nokság - tavasz 3. forduló.
Vezette: Prieger, Sebesi.
CVSE KSZ: KOVÁCS K. 10/6, Kovács Á. 3, 
LANG D. 23, Kovács B. 8/3, Piri 2
Csere: Domonkos -, Jagodich -, Vass -.
Tarczy DSK (Pápa) - Celldömölki Titá-
nok 90-39 (28-11, 30-15, 11-4, 21-9)
Regionális kadett (U16) kosárlabda-baj-
nokság - tavasz 4. forduló.
Vezette: Prieger, Sebesi.
CVSE KSZ: KOVÁCS K. 7/3, Kovács Á. 1, 
LANG D. 28/3, Vass -, Kovács B. 3/3.
Csere: Piri 1, Domonkos -, Jagodich -.
Edző: Csói Gábor.
Edző: Jó, hogy a tavaszi szezonban újra 
játszhatunk egy-egy csapattal, mert így 
könnyebb felmérni a fejlődést. Néhány 
területen érezhető az edzésmunka, de 
volt olyan elem is, amiben visszaestünk.

Egy ponttal nyert a CVSE KSZ

NŐI KÉZILABDA 2014. évi tavaszi fordulók

SZESE GyŐR CVSE Vulkán fürdő 2014. 02. 23. vasárnap 11.00 óra

CVSE Vulkán fürdő Győri Audi ETO KC III. 2014. 03. 02. vasárnap 14.30 óra

Haladás VSE II CVSE Vulkán fürdő 2014. 03. 08. szombat 16.00 óra

CVSE Vulkán fürdő Veszprémi Barabás KC II 2014. 03. 22. szombat 16.00 óra

Dr. LUPO-BÜKI TK CVSE Vulkán fürdő 2014. 03. 29. szombat 18.00 óra

KÖRMENDI DMTE CVSE Vulkán fürdő 2014. 04. 06. vasárnap 15.00 óra

CVSE Vulkán fürdő Tapolca VSE 2014. 04. 13. vasárnap 14.30 óra

Sárvárfürdő Kinizsi CVSE Vulkán fürdő 2014. 05. 04. vasárnap 15.00 óra

VADy Mosonszolnok CVSE Vulkán fürdő 2014. 05. 10. szombat 17.30 óra

CVSE Vulkán fürdő Komáromi VSE 2014. 05. 17. szombat 16.00 óra

A Celldömölkön megrendezett OB-n 
65 férfi és 34 női versenyző indult.  
A nőknél Madarász Dóra két aranyé-
remmel gazdagodott, miután egyes-
ben és párosban is diadalmaskodni 
tudott. Egyesben a rutinos Braun Évát 
verte magabiztosan 4-0-ra. Párosban 
pedig Pergel Szandra oldalán a Varga 
Tímea, Nagyváradi Mercédesz páros 
múlták felül 3-0 arányban. Egyesben 
bronzérmet szerzett Ambrus Krisztina 
és Pergel Szandra. Mindketten nagy 
csatában, döntő szettben maradtak alul 
az elődöntőben. A Madarász-Ambrus 
elődöntő komoly izgalmakat hozott. 

Krisztina 3-1-re vezetett, Dóra innen tu-
dott felállni és végül győzni, nagysze-
rű mérkőzésen. Párosban Braun Éva és 

Kertai Rita illetve az Ambrus testvérek 
Krisztina és Tímea, szerezték meg a 
harmadik helyet. A férfiaknál Jakab Já-
nos ötödször lett OB győztes egyesben.  
A döntőben a címvédő Pattantyús Ádám 
volt az ellenfele, akit 4-0-ra győzött le. 
Ádám Fazekas Pétert döntő szettben 
győzte le, míg Jakab János Lakatos Ta-
mást verte 4-2-re. Párosban sikerült a 
címvédés a Lindner Ádám-Gerold Gábor 
párosnak, miután 3-1 arányban legyőz-
ték a Pagonyi Róbert-Vitsek Iván duót.  
A harmadik helyet a Molnár Kriszti-
án-Hoffmann Tamás és a Móricz Má-
té-Varga Sándor párosok szerezték meg.

Két napig pattogott a kaucsuklabda a szakközépiskola sportcsarnokában

2014. február 8-án került megrendezésre 
Budapesten a Katolikus Iskolák Országos 
Tornaversenye, ahol a Szent Benedek Ka-
tolikus Általános Iskola leány csapatai ki-
váló eredményekkel végeztek. A mezőny 
évről évre bővül és a színvonal is ezzel 
együtt emelkedik. Nem könnyű feladat a 
dobogós helyezések megszerzése. Az isko-
la tanulói Czupor Ferencné edző felkészí-
tésével készültek a versenyre és minden 
korcsoportban megmérették magukat. Az 
alábbi eredmények születtek:
I. kcs. 1. helyezett csapat tagjai:
Nyári Alexa, Bajner Panna, Kósa Eszter, Ka-
mondy Doroti, Barcza Lizett, Jánossy Júlia, 
Busznyák Anna.
Egyéniben Bajner Panna 1., Nyári Alexa 2. 
helyezett lett.
II. kcs. 2. helyezett csapat tagjai:
Czupor Anna Takács Vivien, Németh Flóra, 
Pápai Alexandra, Sarlós Amina, Giczi Gréta.
Egyéniben 3. helyezett lett Sarlós Amina 
és Giczi Gréta. 
A II. korcsoportos csapat a diákolimpia 
megyei döntőjén is sikeresen szerepelt 
januárban. Itt is 2. helyezett lett a csapat, 
amivel továbbjutottak a Pécsen megren-
dezésre kerülő országos elődöntőbe.
III-IV. kcs. 2. helyezett csapat:
Szalai Fanni, Gaál Fanni, Szalai Szonja, 
Csomai Regina, Mester Krisztina, Somlósi 
Blanka.

Tornászlányok sikerei
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Vasvár - Celldömölk 2-5 (1-4)
Vasvár, 150 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 16. forduló 2014. március 1.
Vezette: Tóth Róbert (Bognár László, Né-
meth Ádám).
Vasvár: Smolczer – Danka (Unger 63. 
p.), Bíró, Hajas, Robán – Varga (Dézsi 76. 
p.), Horváth, Pasics (Döbör 44. p.), Tausz 
– Bertók, Osvald (Birkás 63. p.). Edző: 
Konrád Péter. 
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, 
Györkös, Lendvai (Simon 57. p.) – Eny-
ingi Márk (Mógor 57. p.), Manganelli – 
Németh (Megyesi 63. p.) – Klauzer, Boda 
(Baranyai 53. p.), Enyingi Marcell (Gaál 
63. p.). Edző: Hegyi László.
Góllövő: Bertók József (6. p.), Birkás Ri-
chárd (84. p.), illetve Boda Péter 2 (10. 
és 23. p.), Enyingi Márk 2 (20. és 31. p), 
Klauzer Ádám (47. p.).
Kiállítva: Hajas István (77. p.).
Előmérkőzés: Vasvár U21- CVSE U21 0-2 
(0-1) G.: Szakál Márk, Horváth Márk. 
A hazai pályán mindenkire veszélyes ne-
gyedik vasváriak ellen fontos győzelmet 
aratott a második helyezett celli csapat.

Akár izgalmakban bővelkedhetett vol-
na ez a mérkőzés, hiszen a Vasvár úgy 
telelt a bajnokság nyolcadik helyén, 
hogy az őszi szezonban megőrizte ha-
zai veretlenségét. Négy győzelem és 
két döntetlen szerepelt a mérlegükben 
összesen hat bekapott góllal. Aztán úgy 
is indult a mérkőzés, hogy izgalmakban 
bővelkedő lesz, hiszen a hatodik perc-
ben már a hálónkban táncolt a labda. 
Kényelmesen indult a védelem egy vas-
vári előrevágott labdára, de legalábbis 
a hazai Tausz volt az agresszívebb és az 
oldalról élesen belőtt labdáját Bertók a 

kapuba pofozta. Mielőtt azonban a Vas-
vár elhitte volna azt, hogy győzelemmel 
köszöntheti a tavaszt, bő húsz perc alatt 
négyet rámolt be nekik a minden rúgott 
góllal magabiztosabbá váló Celldömölk. 
Először egy beívelt labdát a Haladásból 
frissen igazolt 19. évében járó Klauzer 
Ádám fejelt vissza középre, ahol az Boda 
Pétert teljes magányában találta, aki 
így senkitől nem zavartatva a kapu bal 
oldalába helyezte az egyenlítő talála-
tot. Ettől a pillanattól kezdve a nem túl 
nagyszámú, de az összeesküvés-elméle-
tekben annál jártasabb hazai szurkolók 
céltáblájává vált az asszisztens, ugyan-
is szerintük lesállás előzte meg a gólt. 
A védelmek a mérkőzés ezen szakaszá-
ban mindkét oldalon bizonytalankod-
tak, de ezt nemcsak a szezonkezdetnek, 
hanem a pálya minőségének is be kell 
tudni, gyakorlatilag alig volt a pályának 
olyan része ahol gurulhatott és nem 
pattogott a labda, illetve több tíz négy-
zetméteren a sár ellen homokterítéssel 
védekeztek, csak arról feledkeztek meg, 
hogy az ezen való játékhoz a brazilok 
jobban értenek. Szerencsére a celliek 
jöttek ki jobban az adok-kapokból és ők 
folytatták a góllövést, jobban mondva a 
gól fejelést. Egy beívelt szögletet Enyin-
gi Márk fejelt vissza a hosszú oldalra és 
ugyan Boda is ott volt, de nem kellett 
hozzáérnie (újabb szigorú pillantások a 
partjelzőre, de a tétlenség ez esetben 
semmiképp nem bűn). Aztán, amíg a 
vasvári fejeket a gőz feszítette, a villám-
gyors Klauzer meglógott egy előrevágott 
labdával, majd önzetlenül középre tette 
Bodának, aki Klauzerhez hasonlóan újra 
elfektetve a kapust, belőtte a harmadi-
kat (már magától értetődően jött a les 
kiabálása, de Boda hátrébb volt a passz-
nál). A negyedik találatot az Enyingi csa-
lád hozta össze néhány perccel később, 

Marcell futott el a jobb oldalon, az elé 
belépő Tausz ugyan megpróbált felsza-
badítani, de arra lecsapott Márk, és a 16-
os sarkáról kilőtte a rövid felsőt. A szünet 
veszélyes is tud lenni, mert a vezető csa-
pat van, hogy túl kényelmesre veszi a 
folytatást, a vesztésre álló csapat pedig 
kihasználva a pihenőt, minden mindegy 
alapon indít egy rohamot, most azon-
ban a hazaiak hamar beleszaladtak egy 
újabb pofonba. A szünet után két perccel 
Klauzer lépett ki egy védő felett átpat-
tanó labdával és a kapujából kirobbanó 
Smolczer felett szépen átívelte a bőrt. 
Ezzel átírtuk a fejekbe a szünetben be-
táplált programot és tulajdonképpen 
Smolczernek köszönhették a vendéglá-
tók, hogy nem nőtt tovább a különbség. 
Aztán, amikor már-már sportszerűvé vált 
a találkozó – volt, hogy fel is segítették 
egymást a játékosok egy-egy szabály-
talanság után –, Hajas utolsó ember-
ként feldöntötte Manganelli Zsoltot, 
így a kiállítás sorsára jutott, a megítélt 
szabadrúgást pedig a hazai portás bra-
vúrral mentette. Az emberelőnyt nem 
használtuk már ki, sőt emberhátrányban 
szépítettek a hazaiak, így legalább talán 
nekik is jobban esett a sör a hármas síp-
szó után. A forduló másik, számunkra is 
fontos mérkőzésén a Répcelak egy góllal 
nyert a Sárvár ellen, így átvette a tabel-
lán a vezetést. Egypontos lett az előnye 
a Sárvár és a Celldömölk előtt, akik 
éppen egymással játszanak a tavaszi 
második fordulóban március 8-án fél há-
romkor a Kolozsvár utcai pályán. Ugyan 
a győzelemért ezen a meccsen is csak 
három pontot adnak, de azért nagyon 
nem mindegy, hogy a végelszámolásnál 
kinek fog hiányozni az a bizonyos három 
pont. Jó lenne, ha nem csak a nőknek 
lenne aznap ünnepe...
 »dotto

Jöhet a Sárvár nőnapkor

Nyolc csapat részvételével zajlik Vas 
megye II. osztályú sakk csapatbajnok-
sága. Hat asztalon az erősorrendnek 
megfelelően küzdenek a csapatok a 
pontokért, minden alkalommal két 
mérkőzést játszik egy-egy játékos, 

felváltva fehérrel és feketével. Celldö-
mölk csapatának eddigi eredményei: 
1. forduló: Vépi VSK – Celldömölki VSE 
8,5:3,5. 2. forduló: Celldömölki VSE – 
Büki TK 6,5: 5,5. 3. forduló: Vasalja 
– Celldömölki VSE 9,5:2,5. 4. forduló: 
Celldömölki VSE – Zrínyi SE (Szom-
bathely) 6:6.
A két kiemelkedő játékerőt képvise-

lő Vasalján és Vépen kívül teljesen 
egyenrangú csapatként szerepel Cell-
dömölk, úgy is, hogy az idei esztendő-
ben már nem ülhet asztalhoz magas 
élőpontszáma miatt ifj. Czupor Attila. Ő 
jelenleg Sárváron az Országos Bajnok-
ság II. vonalában játszik, a 7. táblán 7 
mérkőzésből 6 pontot gyűjtve, ami ki-
tűnő teljesítménynek számít.

Sakk-hírek
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Tungli Gyulától búcsúzunk, Celldömölk, Keme-
nesalja és Pápa kiemelkedő helytörténészétől, 
népnyelv-kutatójától, a honismereti mozga-
lom maghatározó egyéniségétől. Sok évtizedes 
munkássága három megyéhez (Vas, Veszprém, 
Győr-Moson-Sopron) kötődik, de életének és te-
vékenységének nagyobb részét Pápán töltötte.

Izsákfán született 82 éve, 1932. május 9-én. Elemi iskolai ta-
nulmányait Izsákfán, a Polgári Fiúiskolát Celldömölkön végezte, 
majd a Gábor Áron Gimnáziumban érettségizett. 1953-ban az 
Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán, majd 1958-ban az 
ELTE BTK magyar-történelem szakán szerzett diplomát. A me-
zőlaki általános iskolában tanárjelölt, majd rövid ideig az ajkai 
gimnáziumban magyar szakos tanár volt. 1958 és 1983 között a 
pápai Türr István Gimnázium magyar-történelem szakos tanára. 
Közben a nyitrai főiskolán két éven át lektor. 1983-tól 1992-ig a 
győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán dolgozik mint 
adjunktus, majd docens. Nyugdíjba vonulása után még történel-
met tanított a pápai Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakközép-
iskolában. A Kemenesalján már diákkorától kezdve foglalkozott 
szülőföldje történetével és népnyelvével. Gimnáziumi növendé-
kei és főiskolai hallgatói szeretetét, ragaszkodását pedagógus 
egyénisége, szaktárgyai magas színvonalú oktatása adta meg 
számára. Kiváló diákok – később egyetemi oktatók – egész nem-
zedékét nevelte és oktatta évtizedeken át. 1976-ban magyar 
nyelvészetből doktorált, disszertációjában Pápa földrajzi neveit 
dolgozta fel. Sok évtizeden keresztül végzett ismeretterjesztő 
munkát a TIT keretében. Számos tudományos társaságnak (Ma-

gyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság, Pápai Művelődéstörténeti Társaság) tagja volt. 1973-ban 
Tőzsér Árpád költővel együtt jubileumi Petőfi-kiállítást rendezett, 
melyet több ezer szlovák és magyar diák tekintett meg. Ekkor lek-
torként dolgozott a nyitrai főiskolán. Szülőföldjével, Kemenesal-
jával egész életen át kapcsolatban állt. Aktívan tevékenykedett a 
Kemenesaljai Baráti Kör elnökségében. Kutatómunkája eredmé-
nyeként Celldömölki Város Önkormányzatának támogatásával 
1995-ben megjelentette az Izsákfa évszázadai, majd 1999-ben 
a Szülőföldünk, Kemenesalja című művét. Nyugdíjas éveiben is 
folytatta néprajzi, helytörténeti és neveléstörténeti kutatómun-
káját. Több, mint 400 cikket publikált különböző lapokban, folyó-
iratokban. 2002 után jelentette meg a Pápai pedagógus Lexikon 
II. kötetét, amely A Pápai Járás Pedagógusainak Adattárát és a 
Pápai Krónika című munkáját tartalmazza. Maradandó értéke-
ket tárt fel a tudománytörténet, a helytörténet és honismeret, 
a néprajz és a nyelvészet területén. Mindemellett egyénisége 
mély emberszeretetet, barátságot és közvetlenséget sugárzott 
környezetére. Így fordult tanítványaihoz, barátaihoz is. Ha az em-
ber örömét leli abban, amit csinál, akkor a munka hivatássá vá-
lik számára. Tungli Gyula számára a pedagógiai és tudományos 
kutatómunka, az alkotás elhivatottságot jelentett. Hiányozni fog 
nekünk a kemenesaljai Baráti Körben, s valamennyi társaságban 
és egyesületben, ahol évtizedeken keresztül dolgozott.
Kedves Tanár Úr!
Búcsúzom Tőled izsákfai és celldömölki barátaid és a Kemenesal-
jai Baráti Kör nevében. Legyen Neked könnyű az alsósági föld, 
mely poraidat takarja. Isten Veled!

Dr. Tungli Gyula (1932–2014)
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ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
telephely (köcsk): 06/70/410-9336
06-70/372-9441,  06/70/410-9338

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, fényképe-
zőgépek, egyéb híradástechnikai berendezések karácsonyi 
akciós áron! • LCD és LED TV fali konzol tartók: 2500 Ft-tól; 
• Kombinált hűtők, Fagyasztók, Mosógépek, Mosogatógé-
pek, Szárítógépek; • Grillsütők, turmixgépek, tojásfőzők, 

kenyérsütők, vízforralók, húsdarálók, aszalók; • Hajsimítók, 
Hajszárítók; • Porszívók; • Olajradiátorok
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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

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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