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Ha Ön a  szabadság után munkát keres,  
a megoldás:

A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába 
(Építők u. 10.) szeptember 01-től folyamatos 

felvételt hirdet szak- és betanított varrónőknek, 
egyműszakos munkarendbe! Étkezési jegy, 
bejárási támogatás vagy saját buszjárat.

Érd.: napközben 06.00–15.00 között, 
a 421-791-es telefonszámon.

uk_14_07_25.indd   2 22/07/2014   20:52:40



Új Kemenesalja »   2014. 07. 25.

3

» A K T U Á L I S

Celldömölk Város Önkormányzata 
gesztorságával, a Magyar Államvasu-
tak Zrt., a Vasi Volán Zrt., öt települé-
si önkormányzat és három támogató 
szervezet közreműködésével valósul 
meg Celldömölkön és térségében 
az intermodális közlekedési csomó-
pont-pályázat. A négy nagy projekte-
lemet tartalmazó, összesen 200 millió 
forintos pályázat az Új Széchenyi Terv 
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
támogatásával valósul meg, a „Kö-
zösségi közlekedés fejlesztése a Cell-
dömölki kistérségben” című projekt 
keretében. A részletekről Dummel 
Ottót, a Celldömölki Közös Önkor-
mányzati Hivatal Műszaki Irodájának 
vezetőjét kérdeztük.

– A MÁV Zrt. a vasútállomás várócsar-
nokát újítja fel új burkolatokkal, 
akadálymentesítéssel, valamint új vi-
zesblokkokat hoz létre. A peronon és 
a várótérben elektronikus utastájékoz-
tató táblákat helyeznek el, amelyeken 
valós idejű vasúti és közúti járatin-
formációk jelennek meg. A jelenlegi 
vasútállomás várójában tehát megvá-
sárolható lesz a vonat- és autóbuszjegy 
egyaránt. A felújítással akadálymente-
sen megközelíthető lesz a magaspe-
ron is egy külső, a Resti épületrészét 
megkerülő járda segítségével. A Volán 
celldömölki forgalmi irodája beköltözik 
a vasútállomás területére, a volt étte-
rem egy részén kerülnek kialakításra 
az irodák, pihenők, szociális blokk és 
a MÁV-jegypénztárakkal egy térben 
megközelíthető saját jegypénztáruk. 
Ehhez a programelemhez tartozik még 
a mintegy 100 kerékpártároló kialakí-
tása a vasútállomás területén belül. A 
MÁV Zrt.-vel közösen elkészíttettük a 
kiviteli terveket, ők most indulnak neki 
a kivitelező kiválasztásának, ezek a 
munkák várhatóan ősszel indulnak és a 
tervek szerint a tél beállta előtt fognak 
befejeződni.
A vasútállomás előtti terület, ahol a 
Volán-buszok fel- és leszálló helyei van-
nak, ugyan önkormányzati terület, de 
a pályázatban ez – a kedvezőbb elbírá-
lás miatt – a Volán programeleme lett.  
A Vasi Volán Zrt. az autóbuszállásokat 
újítja fel a gyalogos területekkel együtt. 
A vasútállomás előtti területen és a ta-
xiállomás környékén térburkoló kővel 
újul meg a közlekedési felület, illetve 
mozgássérült parkolót is kialakítanak. 
A terveket az önkormányzat készíttette 
el, a Volán is most kezdi el a kivitelező 

kiválasztását, a munkálatok – várható-
an – nagyjából a vasúti pályaudvarral 
egyidőben fognak elkezdődni.
Ezen felül az önkormányzatnak van két 
modulja: az egyik a Kossuth utca Budai 
Nagy Antal utcától a vasútállomásig 
tartó szakasza, valamint a Dózsa–Rá-
kóczi utca torkolatában lévő szabályo-
zatlan parkoló szabályozottá tétele. A 
parkoló gyakorlatilag parkoló marad, 
csak a hatékonyabb helykihasználásra 
törekedve másfélszeresére növeljük a 
terület parkoló-kapacitását. Ez részben 
új aszfalt-, illetve a gépkocsi-állások 
helyén térkő-burkolatot fog kapni, va-
lamint kialakítunk egy kis zöldterüle-
tet. A Kossuth utca mindkét oldala az 
említett szakaszon felújításra kerül, a 
páros oldalon megszűnik a parkolás, 
az úttesttől elválasztva színében eltérő 
térkőburkolattal alakítjuk ki az épüle-
tek felől a gyalogos járdasávot és az 
úttest felőli részen a kerékpárutat. A 
kerékpáros- illetve gyalogos forgalmat 
egy zöld sáv, fákkal, rózsabokrokkal 
fogja elválasztani az úttesttől. A párat-
lan oldalon alakítunk ki szabvány mé-
retű parkolókat, amelyet egy szintén 
fákkal, rózsabokrokkal beültetett zöld 
sáv fog elválasztani a kialakítandó ke-
rékpárúttól és járdától. Mindkét olda-
lon lesz tehát kerékpársáv, közvetlenül 
a járda mellett, a járdától eltérőw színű 
térkő-burkolattal megkülönböztetve. 
Az önkormányzat már lefolytatta a 
közbeszerzési eljárást, megvan a kivi-
telező, a Kossuth utcán már felvonultak 
a munkagépek, és elindul a munka. A 
tervek szerint augusztus végére készül 
el az önkormányzat kér projekteleme. 
»Többen nehezményezik a fák kivá-
gását…
– Igen, én is, a kollégáim is és a kép-
viselő-testület minden tagja a látszat 
ellenére a fák oldalán áll. Az ott lévő 
japánakác fasor hátralévő élettartama 
jóval kevesebb volt, mint lesz a körü-
lötte lévő megújuló műszaki létesítmé-
nyeké, ráadásul a kivitelezés során a 
szétterülő gyökérzet óhatatlanul sérült 
volna, tovább rontva a fák életesélyeit. 
Most, az építkezéssel egyidejűleg van 
arra reális esély, hogy úgy ültessünk 
el egy új fasort, aminek realitása van 
arra, hogy a következő 50-60 évben 
értékes, szép része legyen az utcának. 
A projekt része a parkosítás is és ösz-
szességében több fát fogunk ezen a te-
rületen ültetni, mint amennyi kivágásra 
került. Igyekeztünk úgy megtervezni a 
vasútra való rávezető útszakaszt, hogy 

esztétikailag illeszkedjen a városköz-
ponthoz. Egy, a lombozatával, virágzá-
sával, díszítő vadkörte-fajtát és ezüst 
hársakat, valamint intenzíven virágzó 
rózsabokrokat ültetünk. Hulladékgyűj-
tőket valamint utcabútorokat is helye-
zünk ki: előbbit végig a Kossuth utcán, 
valamint a vasútállomás épülete előtt, 
utóbbit pedig a vasútállomás elé, hogy 
az utazó közönség nagyobb kényelem-
ben tölthesse el a várakozási időt.

»A környező települések is profitálnak a 
pályázatból…
– A teljes projekt kerékpárlerakó helyek 
kialakítását is tartalmazza: a csatlako-
zó önkormányzatok, Boba, Kemenes-
mihályfa, Nagysimonyi, Nemeskocs és 
Ostffyasszonyfa területén – Celldömölk-
höz hasonlóan – a vasútállomás köze-
lében kerékpártárolókat hoznak létre, 
hogy a vasútállomásra kerékpárral ér-
kező utazóközönség biztonságban tud-
hassa kétkerekű járművét. »LA

Megkezdődik a vasútállomás környékének rendbe tétele

KERÉKPÁRÚT IS KÉSZÜL A KOSSUTH UTCA MINDKÉT OLDALÁN

SZABÁLYOZOTTABBÁ VÁLIK A DÓZSA U.-RÁKÓCZI U. PARKOLÓJA
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A július 2-i képviselő-testületi ülé-
sen jelentette be Fehér László pol-
gármester, az Energetikai és Közmű 
Szabályozási Hivatal június közepén 
a Vasivíz Zrt.-t, mint közérdekű szol-
gáltatót jelölte ki Celldömölk város 
ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási fel-
adatai ellátására. A határozat szerint 
2014. július 2-ától tehát a Vasivíz 
Zrt. az üzemeltető. Farkas Gáborral, 
a város jegyzőjével beszélgettünk az 
önkormányzat és a Vasivíz Zrt. között 
történt tárgyalásokról.

– A határozat értelmében július 2-án meg is 
történt az átadási-átvételi procedúra, ahol 
a Vasivíz Zrt. képviselői igazgatói szinten 
(gazdasági, stratégiai), illetve a Kemenes-
víz Kft. ügyvezetése, valamint az önkor-
mányzat képviseletében Söptei Józsefné 
alpolgármester-asszony és jómagam vol-
tunk jelen. Az energetikai hivatalnak olyan 
határozata van, amely tartalmazza, hogy a 
régi szolgáltató mit köteles az újnak átadni, 
a Kemenesvíz Kft. vállalta, hogy ezt nyolc 
napon belül teljesíti. 
»Miért került sor a közérdekű szolgál-
tató kijelölésére az energetikai hivatal 
részéről?
– A közérdekű szolgáltató kijelölésére 
azért került sor, mert a testület próbál-
ta a legmegfelelőbb döntést meghozni. 
Egyrészt, hogy a szolgáltatás az eddig 
megszokott megfelelő színvonalon tör-

ténjen, másrészt pedig, hogy a Keme-
nesvíz Kft. dolgozói közül mindenkinek 
jogfolytonosan legyen munkahelye.  
A döntést mérlegelve először a pápai 
szolgáltató neve merült fel, később azon-
ban mégis a Vasivíz Zrt. mellett döntött 
a város képviselő-testülete, mert ők ad-
ták a kedvezőbb ajánlatot. Ehhez azon-
ban szükség lett volna egy üzemeltetési 
megállapodás elfogadására, illetve egy 
teljes vagyonértékelésre – ez több millió 
forintos tétel a költségvetésben, amit az 
önkormányzat igyekezett pályázati for-
rásból megvalósítani, viszont ez hosszú 
időt vett igénybe. 
»Milyen megállapodást sikerült kieszkö-
zölni a Vasivíz Zrt.-vel?
– A Vasivíz Zrt. ígéretet tett arra, hogy a 
díjszabás nem módosul 2015-ig. A jelen-
legi szabályozás szerint ugyanis 2015-től a 
miniszter határozza meg a díjakat, addig a 
rezsicsökkentett díjszabást kell alkalmaz-
ni, amit eddig is alkalmazott a szolgáltató. 
A megállapodásunk értelmében a Keme-
nesvíz Kft. dolgozóit átveszi a szolgálta-
tó, a készletet, amely a szolgáltatáshoz 
szükséges, értékbecslő által meghatáro-
zott értéken átveszi, az eszközöket könyv 
szerinti értéken meg kívánja vásárolni. Az 
üzemeltetett közművagyonért ugyanazt a 
bérleti díjat fizeti összességében, mint a 
korábbi szolgáltató. Ez azért fontos, mert 
ezt az összeget állagmegóvásra, illetve 
rekonstrukciós munkákra tudja fordítani a 

város. Mivel a Vasivíz Zrt. közérdekű, és 
nem végleges szolgáltatóként van kijelöl-
ve, a képviselő-testület ezért hozta meg 
a döntését, hogy mielőbb megköthessük 
a bérüzemeltetési szerződést, amelynek 
köszönhetően a dolgozók munkaviszonya 
folyamatos, így elismerik a korábbi cégnél 
végzett jogviszonyukat is. Olyan ígéretet 
is kaptunk a szolgáltatótól, hogy megma-
radhat a celldömölki üzemmérnökség, 
ennek köszönhetően hosszú távon a dol-
gozók munkahelye is biztosítva lesz. 
»Mit tartalmaz a testület július 16-i dön-
tése?
– A július 16-i képviselő-testületi ülésen 
a képviselők döntöttek arról, hogy az ön-
kormányzat határozatlan időre megköti 
a Vasivíz Zrt.-vel a bérüzemeltetési szer-
ződést, amint ezt az energetikai hivatal 
jóváhagyja, megszűnik a közérdekű üze-
meltetés, és az új szerződés lép életbe.
 »LA

Július 2-ától a Vasivíz Zrt. az új szolgáltató

Celldömölk Város Önkormányzata va-
lamint a Vas Megyei Kormányhivatal 
közös beruházásaként négy irodával 
és egy tárgyalóteremmel bővült a 
Városháza tetőtere. Az új irodák ki-
alakítását a közigazgatási rendszer 
átalakításával bekövetkezett létszám-
növekedés indokolta.

Négy évvel ezelőtt közel 400 mil-
lió forintból épült fel az új Városháza 
Celldömölkön. Az épület tetőterének 
beépítésére akkor még nem volt szük-
ség, a közigazgatási rendszer átalakí-
tásával viszont elérkezett az építkezés 
ideje a 108 négyzetméteres területen. 
Mivel 2000 fő alatti települések nem 
alkothattak önálló jegyzőséget, ezért 
öt település úgy döntött, hogy Celldö-
mölkhöz csatlakozva alakítja ki a Közös 
Önkormányzati Hivatalt. A járási hiva-
tal beköltözésével és a körjegyzőség 
kialakításával 54-ről 70 főre emelke-

dett az épületben dolgozók száma.  
A helyhiány miatt mind az ügyintézők, 
mind az ügyfelek szűkösen fértek el a 
korábbi irodákban, ezért szükségessé 
vált a tetőtéri rész hasznosítása. A hi-
vatal legfelső szintjére a pénzügyi osz-
tály két csoportja került fel. Az újonnan 
kialakított irodákat az önkormányzat 
intézménygazdálkodási és községgaz-
dálkodási csoportjának ügyintézői fog-
lalták el, a Városháza földszintjét pedig 
– az anyakönyvvezetői iroda kivételével 
– a járási hivatal kapta meg.
A július 16-i bejáráson Fehér László pol-
gármester elmondta, hogy Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott és Ágh 
Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal 
főigazgatójának együttműködésével 
Celldömölk Város Önkormányzata és 
a Vas Megyei Kormányhivatal közösen 
vállalta a 12 millió forintos beruhá-
zást, amit 44–56 százalékos arányban 
finanszíroztak a partnerek. Az irodai 

bútorokat – amiket a Városgondnokság 
munkatársai készítettek el –, és az in-
formatikai eszközök beszerzését száz 
százalékban a celli önkormányzat állta, 
ami meghaladja a kétmillió forintot.  
A beruházást Gecse József, a Celldö-
mölki Járási Hivatal vezetője is fontos-
nak tartja, hiszen ennek köszönhetően 
minőségi módon tudják kihasználni az 
épület adottságait. »B-VZS

Birtokba vették a Városháza tetőterét

Értesítés

Értesítem a lakosságot, hogy az anya-
könyvi igazgatásban az elektronikus 
anyakönyvi nyilvántartás működésével 
kapcsolatos kötelező oktatáson törté-
nő részvétel miatt 2014. július 30-án 
(szerdán) az ügyfélfogadás szünetel.
	 »farkas	gábor	jegyző
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25 civil szervezet képviselője gyűlt 
össze 2014. július 18-án a Vasvirág 
Hotelben, hogy támogatásukról bizto-
sítsák Fehér László polgármestert, aki 
az őszi helyhatósági választásokon a 
négy évvel korábbihoz hasonlóan szé-
les körű civil összefogással, a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesü-
let polgármesterjelöltjeként indul.

Jó az irány Celldömölkön, ezért szeretné-
nek folytonosságot a városvezetésben, 
támogatják Fehér Lászlót polgármesterje-
löltként az őszi önkormányzati választáso-
kon a megjelent civil szervezetek vezetői, 
akik a város lakóit is arra biztatják, szavaz-
zanak továbbra is bizalmat a jelenlegi vá-
rosvezetőnek.
Fehér László polgármesterjelölt, a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület el-
nöke elmondta: négy évvel ezelőtt voltak, 
akik tartottak attól, mivel nem kormány-
párti, hanem civil szervezet képviseletében 
nyertes polgármester és képviselő-testület 
irányítja a várost, esetleg hátrányt szenved 
a pályázati források elnyerésében Celldö-
mölk, azonban a négy év rácáfolt, hiszen 
számos fejlesztés megvalósult, és a továb-
bi tervek is elkészültek.
Molnár Gábor, a szocialista párt részéről 
kiemelte, hogy 12 évvel ezelőtt jó vá-
rosvezetőt választottak, hiszen az elmúlt 
időszak példamutató volt a fejlesztések 
terén. A városban működő legnagyobb 
társadalmi szervezet, az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület elnöke, Marics 
Sándorné elmondta, hogy Fehér László 12 
éven keresztül politikamentesen vezette a 
várost, kikérve a városlakók, a civil szer-
vezetek javaslatait, az érdekképviseletek 
véleményét. Ő az a személy, aki mind az 
itt élők, mind a különböző társadalmi réte-
gek érdekeit hatékonyan tudja képviselni. 
A Kemenesaljai Baráti Kör nevében Balogh 
Ernő folyamatosnak, élőnek látja a kapcso-
latot a jelölttel, aki rendszeresen jelen van 
a baráti kör közgyűlésein, számít a tapasz-
talataikra. A Vas Megyei Mozgássérültek 
Egyesülete Celldömölki Csoportja nevében 
Holpert Jenőné kért szót, aki kiemelte: Fe-
hér Lászlót nem csak polgármesterként, 
de emberként is szeretik a celldömölkiek, 
rá mindig lehet számítani, mert segít má-
sokon. Járt utat a járatlanért el ne hagyj, 
mondta a Kemenesalja Ipartestület képvi-
seletében Móger József, aki szerint a helyi 
iparosság működésére is jótékony hatással 
van a város fejlődése, köszönhetően a vá-
rosvezetés tevékenységének. Hasonlóképp 
vélekedett Budai Bernadett, aki az általa 
eddig felkeresett mintegy harminc kis-

vállalkozó nevében arról beszélt, a város 
fejlődéséből a vállalkozások is profitálnak. 
Hetényi László korábban képviselő, a KDNP 
elnöke volt, és a Karitászban is fontos 
szerepet tölt be, keresztény emberként a 
templom környékén megvalósult fejleszté-
seket köszönte meg, és azt kívánta, hogy 
békében és szeretettel dolgozhasson to-
vább a jelenlegi városvezetés.
Heim Géza, a Szőlő- és Kertbarátok Körének 
elnöke a Ság hegyen végbe ment pozitív 
változásokról beszélt, melyek köszönhe-
tőek a városvezetésnek is. Fehér Tamás 
borász beszámolt arról, hogy a hegyköz-
ségben is tapasztalták a városvezetés ha-
tékony támogatását, hiszen a Ság hegyi 
bort legálisan tudják értékesíteni a gaz-
dák. Beszélt továbbá a képviselő-testületi 
ülések gondos előkészítettségéről is, mely 
szintén arról árulkodik, hogy a testületben 
átgondolt munka folyik. Dr. Hollósy István 
16 évig volt falugazdász, ő a város fejlő-
dését, szépülését emelte ki, örül annak, 
hogy a szeme előtt válhatott Celldömölk 
az egyik legszebb nyugat-magyarországi 
kisvárossá. Fontosnak tartja, hogy a kép-
viselő-testület összhangban, együtt tudjon 
dolgozni, hiszen csak összefogással lehet 
ilyen irányú fejlődést elérni a továbbiakban 
is. Bakonyi László a helyi roma közösség 
nevében szintén arról beszélt, mennyire 
örül, hogy Celldömölk látványosan fejlő-
dött az elmúlt néhány évben, s hogy ez 
folytatódhasson, szintén Fehér Lászlót 
támogatja a polgármester-jelöltségben. 
Benkő Péter Pál a Soltis Színház képvise-
letében érkezett, ő Fehér László gyakor-
latiasságát emelte ki, hogy segítőkészen 
és mindig tárgyalóképesen áll a lakosság 
szolgálatában. Balázs Béla, a CVSE elnöke 
a polgármesterjelölttel való együttműkö-
dés tartóssá válását hangsúlyozta. Bálint 
István, a VulkánSport Egyesületet képvisel-
ve elmondta, hogy közismert Fehér László 
sportszeretete, aki nemcsak a városi egye-
sület, hanem a többi sportegyesület mun-
káját is segíti, hogy egyre több sportág 
számára biztosítsanak korszerű körülmé-
nyeket. Grünwald Stefánia turisztikai szak-
ember elmondta, hogy az elmúlt időszak 
fejlesztéseinek egyik legnagyobb nyertese 
a turizmus volt. Összehasonlítva más tele-
pülésekkel Celldömölköt, örömmel látja, 
hogy nálunk logikusan, egymásra épülve 
valósulnak meg a város érdekét szolgáló 
beruházások. Szélesi Csaba a Celldömölki 
Lokomotív Horgászegyesület nevében a 
polgármesterjelölt segítőkészségét emelte 
ki. Kovács Péter az utánpótlás labdarúgást 
képviselve elmondta, hogy városunkban a 
versenysporton kívül a szabadidős és után-
pótlás sport is kiemelt figyelmet kap, így 
az iskolákból kikerülve széles paletta áll a 
fiatalok rendelkezésére a sportolási lehető-

ségek terén. Czigány Gyula a Kemenesaljai 
Nyugdíjas Vasutas Klub elnökeként szin-
tén a városvezető lokálpatriotizmusát, az 
idős emberekre való odafigyelést emelte 
ki, valamint azt, hogy más vasutas váro-
sokból is örömmel jönnek mindig Celldö-
mölkre. Érdemes Fehér Lászlót támogatni, 
hangsúlyozta Pócza Zoltánné, az Őszikék 
Nyugdíjas Klub részéről, hiszen igazi civil 
emberként tesz városunkért. Zámbó Fe-
renc, a Kemenesaljai Szív-, Érrendszeri és 
Cukorbetegekért Alapítvány, valamint a Ke-
menesaljai Kistérség Egészséges Életmó-
dért Alapítvány képviseletében érkezett, 
és örül az újabb beruházásnak, amely a 
kosárlabda-szakosztály és az iskoláskorúak 
napi mozgásigényét lesz hivatott szolgálni. 
Lacza Péter a Celldömölki Polgárőrségtől 
hangsúlyozta, hogy az ország egyik leg-
biztonságosabb városa lett Celldömölk, 
köszönhetően a városvezetővel kialakított 
szoros együttműködésnek. Géczi Zoltán 
és Takács Krisztián a Celldömölki Makett 
Klubtól voltak jelen, akik elmondták, hogy 
Fehér László olyan vezető, aki felkarolja az 
új dolgokat, ami által a fiatalok egyre több 
színtéren találják meg a lehetőséget a ki-
kapcsolódásra.
Talián Csaba a Cselekvő Összefogással Cell-
dömölkért Egyesület ifjúsági tagozatának 
képviseletében örömének adott hangot, 
hogy a fejlesztések sorában prioritást ka-
pott a gimnázium felújítása is. Szerinte 
Celldömölk olyan város, ahova érdemes 
hazajönni a tanulmányok befejezése után, 
a gyarapodó lehetőségek, a fejlesztések, 
mint például a mozi, a műfüves pályák, az 
egyre szépülő város a fiatalok számára is 
vonzó. Szomorkovics Alexandra, az Együtt 
Celldömölk Városért Egyesület ifjúsági ta-
gozatának elnöke azzal a gondolattal zárta 
a sort: jó, hogy Celldömölkre visszavárják 
a fiatalságot, a munkahelyeken előnyben 
részesítik a celldömölkieket, a megújuló 
óvodák és iskolák pedig az itthoni letele-
pedésre, családalapításra inspirálják a fia-
talokat.
Fehér László polgármesterjelölt a sajtótá-
jékoztató végén megköszönte a jelenlévők 
támogatását, a civil szervezetek ajánlását, 
melyekre az eddig közösen elvégzett mun-
ka elismeréseként tekint. »ÚK

Jó az irány Celldömölkön!
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Celldömölk legrégebben fennmaradt 
lakóházában jártunk, amelyet Gólya-
fészkes házként, illetve Joachim-ház-
ként tartanak nyilván. Az ötletgazdával, 
Kiniczkyné Csite Nórával beszélgettünk 
a felújításról, a ház jövőben betöltendő 
szerepéről, tervekről, kihívásokról: 

– Valóban ez a legrégebbi fennmaradt lakóház 
Celldömölkön: elkészültéről az 1750-es évek-
ből vannak adatok. Joachim János György volt 
a tulajdonosa, ő építtette ezt a házat. Annyit 
tudunk, hogy ő egy gazdag német kereske-
dő volt, és azt gondolom, hogy egy nagyon 
hívő katolikus lehetett, hiszen a kolostor épí-
tésében nagy szerepe volt. Adalékként annyi: 
amikor a művészettörténeti feltárásokat foly-
tatták, a művészettörténészek szerint a ház-
ban fellelhető és a kolostorban lévő freskókat 
nagy valószínűséggel ugyanaz a kéz festette. 
Minden szobában volt freskó, amelyből sajnos 
nagyon kevés maradt fenn, és csak egyet tud-
tunk igazán helyreállítani. 
»A ház építészetileg több érdekességgel bír…
– Egyik jellegzetessége, hogy kívülről látunk 
egy téglalap alaprajzot, és az arányait a 
magas tetejével, az apró ablakokkal, amely 
megfelel az aranymetszés szabályainak. Aki 
belép ebbe a házba, érezheti, hogy az elő-
zőeknek köszönhetően harmóniát sugároz. 
Érdekessége pedig, amit kívülről nem látunk, 
a csehsüveg-boltozat. A csehsüveg-boltozat 
gömbsüvegből származtatott boltozatforma. 
Úgy kell elképzelni, hogy a süvegből lemet-
szik az alapkörébe írható, tetszőleges mé-
retű négyszög vagy egyéb sokszög oldalaira 
állított síkokon kívül eső részeket. A barokk 
építészet általánosan alkalmazott fedőszer-
kezete, mert egymás melletti terek, illetve 
térszakaszok fölött sorozatosan, mintadesz-
kázat nélkül építhető. Általában monumen-
tális épületek építésénél alkalmazták ezt 
a formát, ez meg egy barokk lakóház. Ettől 
még különlegesebb, hiszen Magyarországon 
nagyon kevés ilyen van. Egyszintes barokk 
lakóházból meg végképp nagyon kevés ilyen 
található, éppen ezért a Magyar Műemlékvé-
delmi Hivatal II-es kategóriájú műemléknek 
minősítette, ami azt jelenti, hogy ez előtt már 
csak a monumentális épületek: templomok, 
székesegyházak szerepelnek. A ház átmene-
tet képez a paraszt barokk és a polgári barokk 
között: a polgári barokk általában kétszintes, 
ez egyszintes, a parasztházak egyosztatúak, 
folyosó van mellettük, külön lehet elérni a 
helyiségeket, ez meg kétosztatú, nincs folyo-
só, hanem egymásból nyílnak a helyiségek. 
És van egy kis pince, de nincsenek rejtett 
alagutak.
»A ház Joachim Kávé- és Civilház néven fog 
működni. Honnan az ötlet, hogy a város leg-

régibb lakóházában egy közösségépítésre is 
alkalmas vendéglátóegység működjön? 
– A férjem is, én is celliek vagyunk. Mind-
ketten nagyon szeretjük a várost. A férjem, 
Kiniczky István mint építész mindig is arról 
álmodozott, hogy ezt az épületet megmenti. 
Abban, hogy végül is a ház a mi tulajdonunk-
ba került, Fehér László polgármesternek na-
gyon komoly szerepe volt. Köztudott, hogy 
ő is a város építésén, szépítésén dolgozik és 
a város érdeke az volt, hogy ez a ház meg-
meneküljön a pusztulástól. Régóta biztatta 
a férjemet, hogy hozza rendbe a város leg-
régibb ránk maradt lakóházát, hiszen egy 
hatalmas kulturális értéket képvisel, az álla-
pota viszont borzasztó. Együtt kerestük fel a 
Műemlékvédelmi Hivatalt is, ahol a felújítás 
részleteiről folytattunk eredményes tárgya-
lásokat. Eljutottunk odáig, hogy lehet, hogy 
képesek lennénk rá, hogy újjáépítsük. Hi-
szen ez egy bruttó 150 milliós beruházás. 
Azt, hogy felérjük a 40%-os EU-s támogatás 
és a 40% államilag támogatott hitel tette 

lehetővé. A visszafizetés 10 éves terhére 
most nem gondolunk. De milyen funkciót 
adjunk neki? Erre jött az ötlet, hogy ezt a 
helyet kiválóan lehetne használni közösség-
építő alkalmakra: olyanokra gondolok, hogy 
közös felolvasó esteket, társastánc-alkalma-
kat, író-olvasó találkozókat, kisebb előadá-
sokat szervezhetnénk. A városnak régi-régi 
hagyománya éledhetne újjá ezáltal, hiszen 
nagy hagyományokkal bírtak az egyesüle-
tek, viszonylag korán, már a pesti Olvasókör 
megalakulása után nem sokkal Cellben is 
olvasókörök működtek. 

»Plusz lelki tartalommal is szándékoztok 
megtölteni a helyet…
– Én komolyan veszem a hitemet, és sze-
retném, ha a keresztyén gyülekezeti élet is 
megjelenne a kávézó életében. Elmaradt 
hittanórák címet fogja viselni az a beszélge-
téssorozat, ahová szeretettel várunk minden 
olyan lelki életet élő hívőt vagy nem hívőt, 
akinek kérdései, kétségei, elakadásai, megol-
dásra váró problémái vannak. Ahhoz azonban, 
hogy ezt működtetni tudjuk, kell egy olyan 
tevékenységi forma, ami hasznot is hoz: így 
kezdtünk el gondolkodni kávéházban. 
»Mikorra tervezitek a nyitást?
– Próbaüzemmódban már elkezdtünk működ-
ni, szeptemberben szeretném megáldatni a 
házat, ekkor tervezünk egy nagyobb szabású 
nyitást is. Sőt, az itt dolgozóknak is szeret-
nénk megköszönni a nálunk végzett munkát, 
hiszen nagyon sokan dolgoztak itt, sok régi, 
értékes, már-már feledésbe menő tudást át-
adva, hiszen manapság már nem tanítják a 
régi boltozatok rakását, ez a tudás ma már 
csak az idős kőművesek sajátja. A ház ugyanis 
a mai igények alapján készült, de a hagyomá-
nyos technológiával. 

»Mi lesz a kávéház kínálata?
– Hagyományosan kávé, tea, bor, pálin-
ka – igyekszünk helyi termelők termékeit 
kínálni, sütemény is lesz, egy kissé mások 
lesznek, mint általában a cukrászdákban. 
Naponta kétféle süteményt kínálunk, az az 
elképzelésem, hogy ha valaki betér hoz-
zánk, olyan érzése legyen, mintha házi ven-
dégségbe menne. Aki vacsorázni szeretne, 
egytálételeket, egy-két könnyebb fogást ta-
lál nálunk. A későbbiekben rendezvényeket 
is tudunk tartani 50 főig. 
 »LOSONCZ ANDREA

Újjáéled a Gólyafészkes ház

– 1994-ben, amikor bekerültem a képvise-
lő-testületbe, már zajlottak a Gólyafészkes 
házról a viták. A ház az önkormányzat tulaj-
donában állt, és keresett olyan vállalkozókat, 
akik nekiálltak volna a felújításnak. A polgár-
mesterségem idejére, 2002-re eljutottunk oda, 
hogy a háznak volt két tulajdonosa, akik több 
pályázatot is beadtak rá, de egyik sem nyert. 
Körvonalazódott, hogy ha valaki a Műemlék-
védelmi Hivatal előírásai szerint fel szeretné 
újítani, akkor ez nagyon sokba kerülne. A ké-
sőbbiekben újra tulajdonosváltásra került sor. 
Az akkori új tulajdonos arról álmodott, hogy a 
ház akár vissza is kerülhetne az önkormányzat 
kezébe, és létesíthetnénk benne múzeumot. 
Ezt az elképzelést valójában nem támogatta 
az akkori képviselő-testület. Amikor a Kiniczky 
Mérnöki Iroda megvásárolta, a tárgyalásokban 
én nagyon sokat segítettem. A tervezés során 
az Országos Műemlékvédelmi Hivatal nagyon 
szigorúan járt el, hiszen az eredeti állapotot 

szerette volna viszontlátni. Nem akartak hoz-
zájárulni a tetőtér-beépítéshez, illetve hogy a 
tetőre ablakok kerüljenek, így viszont a vál-
lalkozó visszalépett volna a beruházástól. Én, 
mint polgármester amellett érveltem, hogy ez 
egy már évtizedek óta nagyon rossz állapot-
ban lévő lakóház, és ha záros határidőn belül 
nem történik valami, akkor össze fog dőlni. 
Ekkor hathatós közbenjárásomra engedményt 
tettek a tetőtér-beépítéssel kapcsolatban. Úgy 
gondolom, hogy nekem, mint a város első em-
berének, komoly részem volt abban, hogy a 
vállalkozó nem lépett vissza az ingatlanvásár-
lástól, a másik külön öröm számomra, hogy a 
kormány is látott benne fantáziát, és 50 millió 
forinttal támogatta a felújítást. Az önkormány-
zatnak az lesz a feladata a következő ciklusban, 
hogy a mellette lévő ház felújítására is talál-
jon forrást. Ebben az összefogásban mindenki 
munkáját megköszönve, nagyon örülök, hogy 
egyenesbe került a Gólyafészkes ház sorsa.

Fehér lászló polgármester a gólyafészkes házról:
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Végéhez közelít a 2010–2014-es 
önkormányzati ciklus. Az elmúlt 
négy évben történt változásokról, 
eredményekről kérdeztük Benkőné 
Remport Lillát, az 1. sz. választóke-
rület képviselőjét.

»Milyen fejlesztések, 
változások mentek vég-
be  körzetében az elmúlt 
négy év során?
– Az elmúlt négy év ren-
geteg változást hozott 
Celldömölk életében, 

a sikeres pályázatoknak köszönhetően 
számos fejlesztés történt a város egész 
területét tekintve. Büszkén mondhatom, 
hogy a kerületemben is számos fejlesz-
tés valósult meg az elmúlt évek során. A 
legszembetűnőbb a városközpont meg-
újulása volt. A több ütemű városmag-re-
habilitációs program keretében a központi 
terek díszburkolatot kaptak, korszerűsö-
dött a világítás, átépült a csapadékvíz-el-
vezető rendszer. Új parkolóhelyek lettek 
kialakítva, megszépültek az üzletsorok, 
a megújult Szentháromság téren pedig 
felépült az új szökőkút. Nem csak itt tör-
téntek azonban változások, hasonlóan 

kellemes hangulatúvá sikerült kialakítani 
a templom környékét, vagy beszélhetnék 
akár a Géfin tér 7. alatti csarnok tetőze-
tének felújításáról is. Végre Pityervárban 
is elkezdődtek a különböző útfelújítások. 
Hamarosan el fog készülni a Zrínyi utca, 
a Szomraky utca, és a Hunyadi utca járdá-
ja is kialakításra került. A Botond utcának 
kell még megújulnia, és a Pozsony utca 
esőelvezetését kell még megoldani. Nagy 
sikernek tartom az Óvodaköz rendbeté-
telét. Ez egy rendkívül forgalmas terület, 
ahol főként az óvodába és a bölcsődébe 
járó kisgyerekek közlekednek, de a kór-
házba tartó betegek is gyakran itt halad-
nak el, ezért volt fontos, hogy a terület 
minél előbb kialakításra kerüljön, és biz-
tonságosan járhatóvá váljon.
»Melyik projektet tartja az elmúlt évek 
legnagyobb sikerének?
– Természetesen az összes projekt megva-
lósulását egyforma sikerként könyveltem 
el. Van azonban egy nagyon személyesnek 
mondható tervezet, amely az elmúlt idő-
szakban megvalósult, ez pedig a bölcsőde 
megújulása. Habár ez nem kimondottan 
a négy évre vonatkozik, mégis fontos be-
ruházásnak tartom. Egy sikeres uniós pá-
lyázatnak köszönhetően az intézmény a 

legkorszerűbb eszközökkel, termekkel lett 
felszerelve, amely az egész város számára 
fontos és szükségszerű innováció volt.
»Melyek azok a tervezetek, amelyek je-
lenleg is folyamatban vannak?
– A városban állandóan zajlanak a felújí-
tások, renoválások, így a kerületben is 
számos projekt van jelenleg folyamat-
ban. Ilyen például a Budai Nagy Antal 
utca bontása, ahol hamarosan parkolók 
lesznek majd kialakítva, és a Gólyafész-
kes házként emlegetett épület is rövide-
sen megújul. A Gayer téri „Lordok háza” 
udvara is rendbe lesz téve, megtörténik 
majd a füvesítés, padok lesznek kihelyez-
ve, parkolóhelyek kerülnek kialakításra.
»Van-e olyan cél, amit az elkövetkezendő 
hónapokban szeretne még megvalósítani?
– Amit én még mindenképpen szeretnék 
elérni, hogy a vegyes tulajdonú tömb-
házakban is legyenek közös képviselők, 
hogy az épületek igazi társasházakká 
alakuljanak, ahol összetartó lakóközössé-
gek jöhetnek létre. Az is cél lenne, hogy a 
tömbházak konténerei valamiféleképpen 
védetté váljanak, lezárásra kerüljenek, 
ugyanis városszerte igencsak elszaporod-
tak az illegális szemételhelyezések. A leg-
fontosabb azonban az, hogy a lakosság is 
megbecsülje a városban végbement fej-
lesztéseket, mivel azok minősége, tiszta-
sága csak így válik fenntarthatóvá. »NN

Változásokról az elmúlt négy évben

„Mindaz, amit az elmúlt négy évben 
elértünk, nem egyszemélyes vállalko-
zás, hanem csapatmunka eredménye 
volt” – hangsúlyozta Dr. Kovács Zoltán, 
a 8. sz. választókerület képviselője, 
akit a 2010–2014. közötti önkormány-
zati ciklus értékeléséről kérdeztünk:

– Az önkormányzati 
munka többszereplős 
feladat, melynek elvég-
zésében minden kép-
viselőre szükség van. 
Elmondhatom, hogy az 
elmúlt négy évben a 

részönkormányzat minden tagja – külön 
kiemelném Erdélyi Antal részönkormány-
zat-vezetőt valamint Kovácsné Söptei Va-
lériát – támogatta a városrész-fejlesztő 
elképzeléseimet. A sikeres pályázatok-
nak köszönhetően több területre jutott 
pályázati forrás. 2010-ben megtörtént 
az alsósági ravatalozó felújítása, 2011-
ben pedig külső tatarozáson esett át a 
sportcsarnok. Ugyanebben az évben 
végéhez értek a CVÁI Alsósági Tagisko-
lájának külső-belső felújítási munkálatai, 
mely az előző ciklusból átnyúló Európai 

Uniós pályázati forrásból valósulhatott 
meg. 2012-ben térköves burkolatot ka-
pott az alsósági tagiskola előtti parkoló 
rész, a közelmúltban pedig az intézmény 
napelemes rendszerrel történő fejlesz-
tése is megtörtént. Az önkormányzati 
ciklus ideje alatt az utak kátyúzása folya-
matosan zajlott, a tavalyi évben a Heiner 
Kálmán utca szilárd burkolatot kapott. 
Lakossági kérésre megépült a Hegyi úti 
buszmegálló, az idei évben pedig a He-
gyi úti temető kerítését is kicseréltük. 
»Melyik volt a ciklus legnagyobb beru-
házása?
– A Ság hegy vulkanikus eredetét tudo-
mányos szemszögből magyarázó Keme-
nes Vulkánpark és a felújított Sághegyi 
Múzeum kétségtelenül nemcsak a tele-
pülésrész, hanem a város kiemelkedő 
beruházásai közé sorolhatók, melyek 
Celldömölk turizmusában kiugrási pont-
ként szerepelnek.
»Milyen jelenleg is zajló beruházások 
vannak a körzetben?
– Az idei évi útfejlesztések közül az egyik 
legnagyobb beruházás lesz a Mátyás ki-
rály utca rekonstrukciója, melynek or-
voslása évek óta húzódik. A 700 méter 
hosszú utca új burkolatára mintegy 45 
millió forintot fordít az önkormányzat. 
Ezen kívül uniós szabványnak megfele-

lő elemekkel bővül a Kőtörő és a Kráter 
utca kereszteződésénél található játszó-
tér, valamint az alsósági iskola előtti par-
koló is új padokat kap.
»Vannak-e olyan tervezett feladatok, 
amelyekre nem került sor a négy évben?
– Úgy érzem, tartottam magam választá-
si ígéreteimhez, igyekeztem a lakossági 
kéréseknek is eleget tenni. Sajnos a kézi 
gyógyszertárat nem sikerült megvalósí-
tani, aminek az oka, hogy Celldömölk és 
Alsóság között az előírt 10 kilométeres 
távolság nincsen meg. Működik viszont 
a mobil labor, mellyel a mozgásukban 
korlátozott betegek élhetnek.
»Az elmúlt négy évből mire a legbüsz-
kébb?
– Munkács és Celldömölk testvérváro-
si kapcsolatának létrejötte nagy öröm 
számomra, mert a történelmi magyar-
ság összekapcsolódásának érzem ezt a 
momentumot. Kárpátalja szülötteként 
büszke vagyok rá, hogy kapocs lehettem 
a két település között. A testvériséget 
a nagyszabású Munkácsy-kiállítás ideje 
alatt aláírásával is megerősítette a két 
város polgármestere, Lengyel Zoltán és 
Fehér László. Szeretném, ha a hévízi pél-
dát követve idővel beindulna a turizmus 
fejlesztése a két térség között.
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

„Igazi csapatmunka volt”
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Július 14-én a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért és az Együtt Celldömölk 
Városért Egyesület közös szervezésének 
köszönhetően két világhírű zenész láto-
gatott a KMKK-ba. Ian Anderson és Roddy 
Clenaghan 14 év után ismét ellátogatott 
a városba, hogy különleges koncertet 
adjon a helyi közönség számára.

14 évvel ezelőtt Bullfrogs néven ér-
keztek Magyarországra a világhírű skót 
zenészek, akik a Vas Megyei Közgyűlés 
közreműködésének köszönhetően adtak 
nagysikerű koncertet Sárváron és Kör-
menden. Az együttes két tagja ismét az 
országba látogatott, és Vas megyei tur-
néjuk során július 14-én Celldömölkre is 
eljöttek. A látogatás nem volt véletlen, 

ugyanis a megyei közgyűlés egykori el-
nöke, Markó Péter jelenleg is jó kapcso-
latot ápol a brit zenészekkel, így amikor 
látogatásukról tudomást szerzett, celldö-
mölki szereplésükért is azonnal közben-
járt. Ahogy azt Markó Péter elmondta, 
elnöksége óta nem csak Fehér László 
polgármesterrel maradt meg a jó viszo-
nya, de Celldömölkhöz is erős kötelék 
fűzi, így amikor csak teheti, segítséget 
nyújt a város fejlődésének érdekében, 
amelyre ezúttal a kultúra területén volt 
lehetősége. A két skót zenész érkezésé-
nek hírére megtelt a KMKK aulája. Habár 
Ian és Roddy határozottan különböző 
zenei stílust képviselnek, közös zenélé-
sük mégis tökéletes összhangban szólt. 
Roddy Clenaghan a brit balladák világá-

ba kalauzolta el a közönséget, a külön-
leges baritonján megszólaló mélabús 
dallamok hamar bebizonyították, hogy 
valóban ő a kortárs balladaéneklés egyik 
mestere. Ian Anderson mögött szintén 
hosszú életpálya áll, olyan híres zene-
karok tagjaival dolgozott együtt, mint 
a Jethro Tull, a Whitesnake vagy az Iron 
Maiden, és a Stony Live Fesztivál meg-
alapítása is az ő nevéhez fűződik. Ian 
ezúttal saját folk-blues szerzeményekkel 
érkezett a városba, amelyek a helyi kö-
zönség köreiben is nagy sikert arattak. 
A zenészek a koncert fináléjában ismét 
közösen adtak elő klasszikus dallamokat, 
majd a polgármester köszöntése után 
közvetlen hangulatú fogadás keretében 
vegyültek el a közönséggel.  »NN

Teltházas közönség és vastaps a skót zenészek koncertjén

16 Vas megyei nyugdíjas kórus találko-
zott június 28-án a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtárban. A 12 
éves múltra visszatekintő rendezvényt 
először szervezték meg Celldömölkön. 

12 évvel ezelőtt a Csepregi Nyugdíjas Klub 
énekkara kezdeményezte, hogy a megye 
nyugdíjas éneklő csoportjai évente talál-
kozzanak. Azóta évről évre más telepü-
lés ad otthont a rendezvénynek. Tavaly 
Szombathelyen a Bartók teremben gyűl-
tek össze a kórusok, idén pedig a celldö-
mölki Kemenesaljai Művelődési Központ 

és Könyvtár lett a találkozó házigazdája. 
Az együtteseket a városvezetés nevében 
Fehér László polgármester köszöntötte, 
majd Nagyné Ferencz Myrtill, a Humán 

Szolgáltatások Bizottságának elnöke nyi-
totta meg a rendezvényt. A találkozóra 
16 kórus küldte el jelentkezését, a részt-
vevők száma megközelítette a 200 főt. 
Répcelakról, Szombathelyről, Szentgott-
hárdról és még számos más vasi tele-
pülésről érkeztek énekkarrá csiszolódott 
baráti társaságok, hogy ízelítőt adjanak a 
közönségnek zenei palettájukból. A közel 
háromórás műsorban a különböző tájegy-
ségek legkedveltebb népdalai, katonada-
lok, citerazenével és zongoraszóval kísért 
magyar nóták csendültek fel. A szebbnél 
szebb dalcsokrokat vastapssal jutalmazták 
a nézők, majd a zsűri értékelése után a 
szervezők díszoklevéllel köszönték meg a 
fellépő csoportok szereplését.  »B-VZS

Nyugdíjas énekkarok találkozója

47. alkalommal került idén megren-
dezésre a Savaria Urbanisztikai Nyári 
Egyetem és Tervező Tábor, melynek 
június 27-29. között Celldömölk volt 
a helyszíne. A turizmus témakörére 
épülő táborban a résztvevők terüle-
ti koncepciót készítettek a különböző 
szabadtéri mozgásformák számára 
helyszínt kínáló terek rendszerére vo-
natkozóan. 

Fiatal szakemberekből, építészekből, táj-
építészekből, geográfusokból és rekre-
átorokból állt össze az a csapat, akik a 
tervező tábor ideje alatt Celldömölk és 
térségének aktív turizmus tervezésével 
foglalkoztak. Salamin Géza, a Magyar 
Urbanisztikai Társaság alelnöke elmond-
ta, hogy a résztvevők csoportmunkában 
látták el a rájuk bízott feladatot, melynek 
lényeges eleme volt az igényfelmérés, 

melyből megtudták, hogy melyek azok 
a helyszínek a városban, ahol érdemes 
lenne a szabadtéri mozgásformák vala-
melyikét (pl.: kerékpározás, futball, fu-
tás, nordic walking, játékok, torna, stb.) 
rendszerszerűen kialakítani. „Mindez azért 
fontos, hogy a magyarok közül minél töb-
ben kimozduljanak a szűk környezetükből, 
egészségesebbek legyenek és az aktív 

pihenésformát válasszák kikapcsolódás-
ként” – mondta Salamin Géza, akitől meg-
tudtuk, hogy a tábor alapvető küldetése 
a leendő szakemberek gyakorlati tapasz-
talatszerzésének segítése és a különböző 
iskolákban tanuló fiatalok szakmaközi 
kapcsolatépítésének megalapozása. A te-
repmunkában 8 fiatal vett részt, közülük 
néhányan az ELTE hallgatói, mások a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen illetve a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetemen tanulnak. 
A fiatal szakemberekből álló tervezői 
csapat feltérképezte Celldömölköt és a 
térséget, majd konkrét javaslatokat fogal-
mazott meg a város turisztikai fejlesztésé-
re vonatkozóan. „A háromnapos intenzív 
terepgyakorlat a fiatalok munkafázisának 
csak az első állomása – mondta a tábor 
vezetője – Szombathelyen, a Savaria Nyá-
ri Egyetemen a témakörhöz kapcsolódó 
szakmai előadásokat hallgathatnak meg, 
majd ősszel Budapesten, a Magyar Urba-
nisztikai Társaság székházában mutatják 
be a prezentációikat.”  »B-VZS

Tervező tábor Celldömölkön
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A Semmelweis-nap az egészségügyi 
szakma legnagyobb ünnepe. A Keme-
nesaljai Egyesített Kórház hagyományo-
san ilyenkor adja át az elismeréseit azok 
számára, akik az elmúlt évben a legtöb-
bet tették saját szakterületükön a bete-
gek gyógyulása érdekében.

Semmelweis Ignác születésének 196. évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepséget június 
30-án a művelődési központban a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház. A rendezvényen 
köszöntő beszédet mondott Dr. Farkas Péter, 
a kórház igazgatója, aki köszönetet mondott 
az egészségügyi szakdolgozók áldozatos 
munkájáért, ami nélkül a kórház működés-
képtelen volna. Az elmúlt egy évben ugyan 
sokszor küzdöttek likviditási nehézségek-

kel – mondta az igazgató –, de sikerült az 
intézmény működését biztosítani, ráadásul 
hamarosan elindulhat egy közel egymilliárd 
forintos fejlesztés, ami az új rendelőintézet 
építését illeti. A városvezetés nevében Fe-
hér László polgármester köszöntötte a mű-
velődési központ színháztermében helyet 
foglaló közel 100 egészségügyi dolgozót, 
majd Dr. Nagy László, a Pszichiátriai és Ad-
diktológiai Rehabilitációs osztály főorvosa 
vette át a szót, aki Semmelweis életútjáról 
adott rövid áttekintést. A programon Dr. 
Farkas Péter kórházigazgató, Mészáros Szil-
va gazdasági igazgató és az osztályvezető 
főorvosok elismerő oklevelekkel díjazták a 
területükön legjobb szakembereket, meg-
köszönve ezzel a betegekért tett fáradha-
tatlan munkájukat. A Semmelweis-napi 

ünnepségen 26 egészségügyi dolgozó ré-
szesült elismerésben, közülük Polgár Mik-
lósné kamarai díjat is átvehetett Gombásné 
Judit Magdolnától, a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara Vas megyei elnökétől. 
Az ünnepi műsor hivatalos része az Ádám 
Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola taná-
rainak koncertjével zárult.
Elismerésben részesültek: Dr. Berdál Mária, 
Dr. Szabó Csaba András, Bartal Júlia, Csiszár 
Józsefné, Nagyné Szalai Katalin, Hajba Éva, 
Molnár Józsefné, Németh Józsefné, Tüzesné 
Kovács Katalin, Molnár József, Hosszú Gyu-
láné, Földi Jánosné, Kiss István Zsolt, Né-
methné Bakodi Gabriella, Németh Ildikó, 
Szabóné Pócza Valéria, Tóthné Antalovics 
Anita, Kőszegi Judit, Gruberné Pőcze Anita, 
Kiss Imréné, Polgár Lászlóné, Polgár Miklós-
né, Somogyi Viktória, Galovitsné Kovács No-
émi, Szárné Kovács Krisztina, Jakab Csaba.
  »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Díjazták az egészségügyi dolgozókat

Régimódi aratás, irodalmi barangolás 
és történelmi kalandozás várta júli-
us 5-én és 6-án a VulkánSági Kultúra 
Fesztivál résztvevőit. A kemenesaljai 
kistelepülések kulturális értékeit be-
mutató rendezvénysorozat két napjá-
hoz kilenc falu csatlakozott.

A Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület, 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár valamint a Tourinform Iroda kö-
zös szervezésében került lebonyolításra 
július első hétvégéjén a VulkánSági Kultúra 
Fesztivál, mely kilenc környező kistelepü-
lést fogott össze. A program célja nem más 
volt, minthogy, azokat a helyi értékeket, 
amelyeket a kemenesaljai falvak a nagy-
közönségnek be tudnak mutatni, két nap 
leforgása alatt megismerhessék az itt élők 
és az idelátogatók. A programok időben 
egymáshoz igazodtak, így bárki körbe-
járhatta július 5-én és 6-án a fesztiválhoz 
csatlakozó falvakat. 

Szombaton, Merseváton Vidos József nem-
zetőr ezredes kriptájánál a helyi Piroska Mű-
vészeti Csoport kíséretében koszorúzással 
kezdődött el a hétvégi programdömping, 

ami huszárbemutatóval és lovaglási lehe-
tőséggel egészült ki a merseváti művelő-
dési háznál. A Vönöckön járók betekintést 
nyertek a Pálinkaházba, majd Buti Károly 
gyümölcsösében a kemencézés közepette a 
Kenyeri Citerazenekar magyarnóta-váloga-
tását hallgathatták a betérők. Néhány kilo-
méterrel odébb, Csöngén a Weöres Irodalmi 
Udvart járhatták be a látogatók, megismer-
ve a költő házaspár, Weöres Sándor és Káro-
lyi Amy életművét. Az irodalmi barangolás 
a Tarisznyások Együttes műsorával egészült 
ki, akik megzenésített versekkel szólították 
meg az emlékházhoz érkező gyerekeket. 
Hazafelé tartva Ostffyasszonyfán, az első vi-
lágháborús hadifogoly temetőt kereshették 
fel a történelem iránt érdeklődők, ahol hat 
nemzet több mint tízezer katonája nyugszik. 
A nap Nemeskocsban Illés Erika szobrászmű-
vész alkotóházánál zárult. A Magtárban kü-
lönböző kézműves technikákkal, festéssel, 
korongozással és a fazekas mesterséggel 
ismerkedhettek meg a fiatalok, miközben 
kísérőiket kemencében sült langallóval 
vendégelte meg a házigazda. Vasárnap 
hintó-taxi indult Kemeneskápolnára, ahol 
Somogyi Mihály kisbíró kidobolására régi-
módi aratás kezdődött a falu határában. A 

helyiek bemutatták, hogyan zajlott régen az 
aratás a búzamezőkön, milyen eszközökkel 
és milyen munka árán került az asztalra a 
mindennapi kenyér. A szervezők házi készí-
tésű rétessel és pogácsával kínálták az arra 
járókat, akik délben cigánymuzsika kíséreté-
ben fogyaszthatták el az aratóebédet, a ka-
száslevest. Délután a sitkei Gladiatóriumban 
játékos küzdelmekre térhettek be az érdek-
lődők. Az idelátogatók a gladiátorok életét 
élhették át és emellett történelmi ismere-

teiket is gazdagíthatták. Egyházashetyén a 
művészeti napok keretében megrendezett 
nemzetközi dalostalálkozóba csöppenhettek 
a fesztiválozók, akik 12 népdalkör önálló 
műsorát hallgathatták a művelődési házban. 
Ezzel párhuzamosan a Berzsenyi Emlékház-
ban Benkő Sándor és Kozma Gábor váloga-
tott fotókiállítását lehetett megtekinteni.  
A programsorozat vasárnap este Mesteriben 
ért véget, ahol a Mirage Zenekar koncertje 
búcsúztatta a kétnapos rendezvényt. A he-
lyi értékeket összefogó VulkánSági Kultúra 
Fesztivállal egy hagyomány alapjait rakták 
le a szervezők a Kemenesalján, mely min-
den bizonnyal a jövőben is hallat még ma-
gáról. »B-VZS

VulkánSági Kultúra Fesztivál: két nap kilenc helyszín
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32 év után először mutattak be ün-
nepélyes újmisét Celldömölkön. 
Nagy Tamás a pappá szentelését kö-
vető első szentmiséjét tartotta meg 
június 29-én a Nagyboldogasszony 
templomban. 

Jeles esemény alkal-
mából gyűltek össze 
szombat délután a 
celldömölki kegytemp-
lomban, ugyanis hosz-
szú évek óta először 
fordult elő, hogy ün-

nepélyes újmise került bemutatásra. 
Nagy Tamás atyát június 21-én szen-
telte áldozópappá Dr. Veres András, 
az egyházmegye püspöke a szombat-
helyi Székesegyházban, ahol egyút-
tal a szintén celldömölki Bihal Zoltán 
diakónussá szentelésére is sor került. 
Nagy Tamás pappá szentelése utáni 
első szentmiséjét ünnepélyes keretek 
között celebrálta június 29-én. Negyed 
4-kor indult körmenet rendőri felve-
zetéssel a szülői házhoz, ahol először 
megáldásra került az újmisés miseru-
ha, majd a szülők is megáldották pap-
pá szentelt fiukat. A négy órakor kez-
dődő misén Nagy Tamás tiszteletére 
számos egyházi személy is megjelent, 
hogy együtt imádkozzanak a mindösz-
sze 28 éves áldozópap hivatásáért, lel-
ki életéért. Az ünnepélyes beszédekkel 
és közös énekekkel tűzdelt szentmise 
végén Nagy Tamás mondott áldásokat. 
A fiatal káplán ezt követően Szentgott-
hárdon kezdi meg segédlelkészként 
papi pályafutását. 
Nagy Tamással újmiséjét megelőzően 
beszélgettünk a papi életre való felké-
szülésről, a tanulás éveiről és a jövőbe-
li tervekről.
»Mikor döntötted el, hogy a papi hiva-
tást választod?
– Habár már egész fiatal korom óta kö-
zel állt hozzám a vallási élet, 8. osz-
tályos koromban gondoltam először 
arra, hogy a papi hivatást választom. 
Második félévben volt a bérmálkozá-
som, ahol Nagy Józseftől hallottam 
egy idézetet: „az aratnivaló sok, de 
a munkás kevés.” Ekkor vetődött fel 
először bennem, hogy mennyi igazság 
van ebben a mondatban. A következő 
négy évet aztán a Berzsenyi Gimnázi-
umban töltöttem, időközben elálltam 
korábbi tervemtől, és az érettségi után 
Győrben, a Széchenyi István Egyetem 
mérnök-informatika szakán kezdtem 
meg a felsőfokú tanulmányaimat. Ezt 

azonban egy betegség következtében 
meg kellett szakítanom. Hazajöttem, 
majd a Szombathelyi Hittanárképző 
Főiskola levelező szakán kezdtem meg 
tanulmányaimat, 2008-tól pedig a 
Győri Szemináriumban kezdtem meg a 
papi életre való felkészülést.
»Hogyan zajlott a papi életre való 
felkészülés, a szemináriumi évek idő-
szaka?
– Mindig is fontos része volt az éle-
temnek a vallás, már gyermekként is 
állandó hitoktatásban részesültem, 
rendszeresen részt vettem az ifjúsági 
csoporttalálkozókon, rendezvényeken, 
tagja voltam az ifjúsági énekkarnak. 
Majd a nagy betegség átvészelése volt 
az, amely segített megismernem a hit 
alapjait, titkait, mélységeit, és felszí-
totta bennem a kezdeti tüzet. Ezután 
kezdtem el Győrben a Szemináriumot, 
ahol elsősként, akárcsak minden diák, 
én is nagy tervekkel álltam a jövő 
előtt. Az elkövetkező évek nagyon 
hasznosnak és jónak bizonyultak, si-
került elmélyítenem és kibővítenem a 
lelki életem. A Szeminárium évei nem 
voltak egyszerűek, mivel kis közösség-
ben zajlottak. Nagyon kevesen voltunk 
a hat évfolyamban, volt olyan év, mi-
kor mindössze huszonöten. Ilyenkor, 
mint minden más közösségben, itt is 
felerősödtek a feszültségek. És ter-
mészetesen a tanulás évei nekünk is 
ugyanolyan nehézségekkel zajlanak, 
mint bármilyen más egyetemi szakon. 
Ugyanúgy tanulunk, vizsgázunk és 
szakdolgozatot is írunk a tanulmányok 
lezárásaként. Én személy szerint koz-
mológiából írtam a szakdolgozatomat, 
amelyben a tudomány és a teológia 
összeegyeztethetőségével is foglalkoz-
tam. A diakónusévemet követően júni-
us 12-én sikeres államvizsgát tettem, 
és ezzel lezárult számomra a Szeminá-
rium.
»Az államvizsga után nem sokkal már 
meg is történt a szentelés. Hogyan zaj-
lott a kettő közötti rövid időszak?
– Az államvizsgát követően június 14-
től egy ötnapos lelkigyakorlaton vet-
tünk részt Kőszegen. Itt felkészültünk 
arra, hogy a szentelésben kapott ke-
gyelmeket tudjuk fogadni, valamint az 
ígéretekről tartottak nekünk előadást. 
20-án részt vettem a győri papszente-
lésen, majd Szombathelyen a liturgiára 
való próba és közös hálaadó imádság 
következett. Aztán 21-én megtörtént 
a pappá szentelésem a szombathe-
lyi Székesegyházban, amit Dr. Veres 

András püspök celebrált. Félelemmel 
vegyes izgalommal álltam a nagy nap 
előtt, hiszen tulajdonképpen az elmúlt 
hat évben csak erre készültünk. Én 
„szentfélelemnek” szoktam nevezni 
ezt az érzést, ami eltöltött az esemény 
előtt.
»A szentelés után hamarosan meg is 
kezded a hivatásod gyakorlását. Hol 
fogsz papi szolgálatot teljesíteni?
– Szentgotthárdra jelöltek ki segédlel-
késznek, itt fogom elkezdeni a papi 
munkásságom. Ugyanaz lesz a fel-
adatom, mint lelkészként lesz majd a 
későbbiekben, például hitoktatás, ifjú-
sági csoportok vezetése, anyakönyve-
zés, tehát már ekkortól is lesz rajtam 
vezetői felelősség. Előtte azonban még 
megtartom az első önálló szentmisét 
itt, Celldömölkön, ami egy meghatáro-
zó élmény minden pap életében, így 
ismét átjár a „szentfélelem” a nagy 
nappal kapcsolatban, jobban izgulok, 
mint a szentelésemkor. 32 éve nem 
volt ünnepélyes újmise a városban, a 
családom és az ismerőseim is nagyon 
büszkék rám, és én is sokat köszönhe-
tek nekik, rengeteg segítséget kaptam 
a környezetemben élőktől.
»Milyen elképzeléseid vannak a további-
akat illetően?

– A jövőről csak annyit tudok elmonda-
ni, hogy ahova küldenek, ott lesz ne-
kem jó. Bízom benne, hogy ahol lehet, 
ott segítséget tudok majd nyújtani, 
akár közösségileg, akár magánbeszél-
getésekben. Biztos lesznek nehézségek 
az évek során. A papi élet sok lemon-
dással jár, és sokaknak lelki vívódást is 
okoz. Ezért minden nap imádkoznunk 
kell a hivatásunkért, hogy meg tudjuk 
őrizni a lelki erőnket. 
 »NÉMETH NÓRA

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés”
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Hogyan hasznosítja a nyár ajándékait?
»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA »FOTÓ: BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Természetesen minden év-
ben főzök be gyümölcsöket. 
Idén például 18 üveg cseresz-
nyekompótot tettem el, és 
épp nemrég cukroztam be a 
meggyet is, amiből aztán ké-
sőbb szörp és lekvár készül. 
Most készülök majd barackot 
is elrakni, 10 kiló gyümöl-
csöm van, lekvár készül majd 
belőle. A baracklekvárhoz a 
barackot úgy vettem, de még 
így is sokkal jobban megéri 
nekem elkészíteni, mert sok-
kal olcsóbb így, mintha bolt-
ban venném. Emellett még 
ribizli is termett az idén, abból 
fagyasztottam le pár adagot.

Pinke 
Pálné 
Kati

Van egy kis kertem Pityervá-
ron, oda szoktam kijárogatni. 
Termesztünk epret, cseresz-
nyét, barackot is, ezekből 
főleg kompótot készítek. De 
nálunk nagyon népszerű a 
siólé is, amit őszibarackból 
készítek citrommal, cukorral, 
és ehhez akár a hullott gyü-
mölcsöt is fel lehet dolgozni. 
Az idén nagyon sok volt az 
eper, abból lekvárt készítet-
tem. Szeretek befőzni, csak 
sajnos nagyon időigényes 
és körülményes. De megéri, 
mert a befőttekkel később 
süt hetünk, főzhetünk, vagy 
akár natúr is fogyaszthatjuk.

Nagyon sok gyümölcsünk van 
minden évben, így másokhoz 
hasonlóan én is sokat foglal-
kozom velük, és hasznosítom 
őket, ahol csak tudom. Cse-
resznyét és meggyet is aszal-
tam idén, ez nálunk nagyon 
népszerű nassolnivaló és vita-
minforrásként is kiváló. Nálunk 
most van az uborkaszezon, így 
most hordós savanyúságokat 
teszek el, uborkát, almapap-
rikát, karfiolt, paradicsomot. 
Mindezek mellett sárgaba-
rackot főzök be lekvárnak, az 
őszibarackból pedig kompótot 
készítek, amit szintén lehet 
önmagában fogyasztani.

Épp most készültek el nálam 
a szörpök, a lekvárok és a 
dzsemek. De nem csak ilyen 
minőségben hasznosítom a 
gyümölcsöket, fagyasztok is 
le belőlük gyümölcslevesnek 
valót. Én úgy vagyok a befő-
zéssel, hogy aminek épp idé-
nye van, azt mindig elteszem, 
feldolgozom valamilyen for-
mában. Amiből nincs saját, azt 
megveszem, mert így is na-
gyon megéri, és ráadásul meg-
bízhatóbbak a sajátkészítésű 
befőttek. Már évtizedek óta fő-
zök be, mindig kevés cukorral, 
tartósítószerek nélkül, főleg a 
gyerekek számára.

Treiber
Zita

Szabó 
Ferencné

Szabadiné 
Kertész 
Erzsébet

» O L V A S Ó I  O L D A L

2014. július 15-én tartotta összejö-
vetelét az Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület. Fő napirendként az egye-
sület négy képviselő-testületi tagja: 
Budai Bernadett, Dr. Kovács Zoltán, 
Nagyné Ferencz Myrtill és Söptei Jó-
zsefné beszámoltak az elmúlt négy 
évben végzett képviselő-testületi 
munkájukról.

A megbeszélésen az egyesület tagjai elhatározták, hogy a 
városközpontban – a Hetényi fotó helyén – adományok gyűj-
tését fogják megszervezni. A szociálisan rászorulók segítése 
a cél, mivel közeledik a tanévkezdés, ruhaneművel, beisko-
lázáshoz szükséges eszközökkel, tartós élelmiszerekkel tud-
nának segíteni a rászoruló családokon. Az ősz közeledtével, 
az idősebbekre is gondolván, az egyedülálló, kisnyugdíjból 
élők is fordulhatnak hozzájuk segítségért.
Az egyesület tagjai kérik a lakosságot, hogy akinek van fe-
leslegessé vált taneszköze (iskolatáska, tolltartó, tornafel-
szerelés stb.), vagy egyéb módon kíván segíteni a rászorul-
takon, a Sági út 3. szám alatt augusztus 1-től megteheti, 
munkanapokon 9.00 órától 18.00 óráig. Ugyanezen a 
helyen augusztus 1-től, heti 1 alkalommal ingyenes jogi 
tanácsadást szerveznek, mellyel segíteni kívánják a devi-
zahitelesek problémáinak megoldását. Ennek időpontja a 
Tv-Cell képújságján kerül meghirdetésre. Az egyesület tagjai 
várják az adományozókat, és a rászorulókat.

Július 12-én ismét falunap volt Izsákfán. A színes 
programok könnyed szórakozást és kellemes kikap-
csolódást nyújtottak minden érdeklődőnek.

Július második szombatján ismét falunapra gyűltek ösz-
sze Izsákfa lakosai. A rendezvénynek ezúttal az időjárás 
is kedvezett, hiszen az elmúlt napok viharaihoz képest 
napsütéses, kellemes idő várta a pályára látogatókat. 
A programsorozat délután 3 órától vette kezdetét, ami-
kortól helyi tehetségek mutattak be színvonalas pro-
dukciókat a színpadon. A műsorokat a falunap hivatalos 
megnyitója szakította meg, ahol köszöntőt mondott Fe-
hér László polgármester, Erdélyi Antal, az Izsákfai Részön-
kormányzat vezetője, valamint ünnepi igét mondtak a 
történelmi egyházak helyi vezetői. A köszöntők után kö-
zös étkezés vette kezdetét, mindenkinek jutott „egy tál 
étel” a szervezők által felállított bográcsból, majd foly-
tatódott a kulturális programok sorozata. Fellépett töb-
bek között Geiger Nikoletta, aki musical dalbetétekkel 
szórakoztatta a közönséget, hagyományőrző táncokat 
mutatott be a Kemenesalja Néptánccsoport, valamint 
az Ultraviolák bábcsoport is előadta Néger-show című 
népszerű műsorát. Ezután a zenéé volt a főszerep. Kapui 
Gyula nosztalgikus melódiái után a Flame együttes és a 
Geri Betli Duó adott koncertet, majd hajnalig tartó falu-
napi bál zárta a rendezvényt. »NN

Segítség a rászorulóknak az Együtt Celldömölk 
Városért Egyesület szervezésében

Jó hangulat és sok zene az 
Izsákfai falunapon
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Szép eredménnyel zártuk a 2013–14-
es szezont. Csapatunk újfent bekerült a 
négycsapatos döntőbe, ahol egy vere-
séggel és egy győzelemmel a harma-
dik helyen végeztünk a Szombathely 
városi-városkörnyéki kosárlabda-baj-
nokságban. Negyedszer indultunk a 
sorozatban, amely idén nagyon ki-
egyenlített és izgalmas volt. Hétről 
hétre születtek meglepetés-eredmé-
nyek, egy mérkőzésen sem lehetett 
hátra dőlni. Sokat elmond a színvo-
nalról, hogy a végül a 4. helyen végző 
csapat, az országosan is elismert Hepp 
Kupában indulva, két NB II-es csapatot 
is legyőzött.

Célunk a legjobb négy közé kerülés 
volt, amit magabiztosan teljesítettünk, 
ami utána történt, az már csak a rá-
adás. Elégedettek lehetünk a teljesít-
ményünkkel, de a döntő megmutatta a 
gyengeségeinket is. Látjuk a hibáinkat, 
már csak az a kérdés, ki mennyi időt 
és energiát tud fordítani a fejlődésre. 
Külön öröm, hogy kizárólag celldömöl-
ki játékosokkal értünk célba, a 15 fős 
keretből 14 saját nevelésű. Motivációt 
adhat ez az utánpótlásnak, akik sze-

rencsére kopogtatnak már a felnőtt 
csapat ajtaján. Pedig döcögősen indult 
a bajnokság, mert tanulmányaik miatt 
többen is kollégiumba költöztek. Emiatt 
kevesebbet tudtunk edzeni és voltak 
távozók is a csapatból. Jó pár mérkő-
zésnek el kellett telnie, mire beállt az a 
forma és csapatszellem, amivel elértük 
a célunkat. Megtartottuk a szezonvégi 
bankettünket is, ahol szavazni lehetett, 
kihez kerüljenek az egyéni díjak. Esze-
rint a következő játékosok vehettek át 
oklevelet: Szabó Bence – legjobb játé-
kos, Orbán Tibor – legjobb védőjátékos, 
Németh Balázs – legjobb 6. játékos, 
Bíró Emil – a legtöbbet fejlődött játékos, 
Kovács Kristóf – legjobb fiatal tehetség. 
Voltak jobb és gyengébb teljesítmé-
nyek, motiváltabb és demotiváltabb já-
tékosok, de mindenkire szükség volt a 
végső sikerhez. Ahogy a szurkolókra is, 
akik megteremtették a hazai pálya elő-
nyét. Reméljük, jövőre egy még jobb 
celli csapatot láthatnak. A felnőtt gárda 
jövő évi célja az erősebb csapatok elleni 
jobb helytállás és a final fourban a dön-
tőbe jutás. Az ehhez vezető út csakis az 
edzésadag növelése és a csapatszellem 
javítása lehet. Egyelőre nincs új igazo-
lásunk, de a szezon második felében 
megeshet ez is.
Az utánpótlás jövőre is kiemelt szere-
pet játszik egyesületünknél. Az U16-os 
csapatból sajnos négyen is kiöregedtek, 
így kétséges a bajnoki indulásuk. Eh-
hez, az eddig háttérben lévő fiatalabb 
játékosok nagyobb motivációja szük-
séges. „B” tervként szerepel, hogy in-
dítunk egy második csapatot a megyei 
bajnokságban. A 16 év alattiak közül a 
következő játékosok kaptak elismerő 
oklevelet: Kovács Kristóf, Vass Péter, 
Tóth Benedek, Kovács Ádám, Kovács 
Balázs, Orbán Bálint. Az U12-es csapa-
tunk még létszámgondokkal küszködik, 

de egyre nő az edzések látogatottsága, 
így reménykedünk benne, hogy hama-
rosan ők is bajnokságban indulhatnak. 
Ehhez már több edzőre is szükségünk 
van, amit házon belül igyekszünk 
megoldani, hiszen két játékosunk is 
most végzi ilyen irányú tanulmánya-
it. A legfiatalabbak közül a következők 
kaptak egyéni díjat: Nagy Máté, Forró 
Marcell, Paluska Mátyás, Kovács Ba-
lázs, Géczy Zoltán – ők vettek részt a 
legtöbb edzésen. Valamint rajzpályá-
zatunk győztesei: 1. Kosztolánczi Máté 
2. Gulyás Boglárka és Pethő Botond 3. 
Forró Marcell. Anyagi helyzetünk ja-
vulása leginkább a TAO-s pályázatunk 
eredményességétől függ. Jelenleg a 
Némó Sport nevű, sportrendezvényeket 
szervező vállalkozás támogatja csapa-
tunkat, de előre láthatóan bővülni fog 
szponzori kapcsolataink száma. »CSÓI G.

CVSE KSZ szezonvégi beszámoló

Két napig pattogott a pingponglabda 
a Városi Sportcsarnokban. Június 13-
án és 14-én veterán játékosok mérték 
össze tudásukat az országos asztalite-
nisz-versenyen.   

40 év felettiek jelentkezhettek arra az 
országos veterán asztalitenisz-verseny-
re, mely első alkalommal került meg-
rendezésre Celldömölkön. A hétvégi 
tornán 53-an álltak asztalhoz, ebből 4 
női versenyző volt és 49 férfi, köztük két 

celldömölki. Gulyás Vince, a Veterán Bi-
zottság elnöke azt mondja, az országos 
ranglistaversenynek évente 8-9 forduló-
ja van. A celli versenyre a mezőny fele 
jött el, ami a nagy távolságnak (hiszen 
az ország minden részéről érkeztek 
asztaliteniszezők), illetve a tanévzárók 
időpontjával való ütközésnek tudható 
be. Ennek ellenére remek hangulatban 
zajlott a mérkőzés és kemény küzdelem 
folyt a játékosok között – tette hozzá a 
szervező. A verseny legidősebb játékosa 

75 éves volt, de van nála idősebb aszta-
liteniszező is, aki a 85. életévében jár, ő 
évente általában két-három tornán indul 
el. A játékosok életkorukat tekintve cso-
portmérkőzésekben mérték össze tudá-
sukat, külön játszottak a 40–49, 50–59, 
60–64, 65–70; 70–74 év közöttiek és a 75 
év felettiek. 
A versenynek otthont adó Városi Sport-
csarnokban öt kategóriában hirdettek 
győzteseket egyéni és páros versenyszá-
mokban egyaránt. A celldömölkiek páros 
mérkőzésben bizonyultak jobbnak, Máté 
Gyula és Tamás László korosztályukban 
harmadikak lettek. »B-VZS

Veterán játékosok mérkőztek

A négyes döntő eredményei:

Vasi Kosár Klub – CVSE KSZ 60-39 
(13-10, 10-6, 17-12, 20-11)
Szombathely városi-városkörnyéki 
kosárlabda-bajnokság elődöntő
Vezette: Tóth K., Török, Bognár.
CVSE KSZ: Szabó 10, Gaál T. 3/3, 
Orbán 8, Hérincs 1, Esztergályos 4.
Csere: Németh –, Lang D. –, Roz-
mán 6, Bíró 5/3, Csói 2.

CVSE KSZ – 9700.hu ingatlaniroda 
(Szombathely) 51-38 (13-7, 17-
12, 17-5, 14-14)
Szombathely városi-városkörnyéki 
kosárlabda-bajnokság bronzmér-
kőzés
Vezette: Forrai, Sabáli, Bognár.
CVSE KSZ: Szabó 13/3, Gaál T. 9, Or-
bán 4, Rozmán 13, Esztergályos –.
Csere: Németh 4, Lang D. –, Hérincs 
2, Bíró 6/6, Csói –.
Játékos-edző: Csói Gábor.
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» S P O R T

Nem egészen egy hónappal a rajt előtt 
még mindig nem tisztázódott le minden 
az új bajnoki évaddal összefüggésben, 
de azért némileg tovább tisztult a kép. 
A Haladás VSE fiataljai mellett eldőlt, 
hogy a Magyarszecsőd sem vállalja az 
első osztály terheit, így tovább nőtt az 
esélye annak, hogy a Kemenesmaga-
si viszont folytathatja ott. Mellette az 
biztos, hogy újoncként a szombathelyi 
csoport megyei másodosztály bajnoka, 
a Csepreg vállalja és mögötte a máso-
dik helyen végzett Táplán KSK is kész a 
megyei egyre. Úgy néz ki, hogy sem a 
körmendi, sem a sárvári másodosztályú 
csoportból ugyanakkor nem lép feljebb 
senki. Visszatérve a Haladásra egy szó 
erejéig, úgy látszik, koncepcióváltás 
van Szombathelyen, mert a 21 éves 
korosztályukra épülő csapatot pedig az 
NB III-ból léptették vissza, így a har-
madosztályban csak a Sárvár lesz vasi 
csapatként, a másodosztályban nem is 
volt vasi együttes, e fölött pedig már az 
NB I. van a Haladás csapatával. Finoman 
szólva nem túl nagy létszámú a megyei 

részvétel a nemzeti bajnokságok szint-
jén. Nagy ugrással lefele a megyei III. 
osztályban a négy csoport háromra szű-
kül, így majd az Izsákfa együttese az 
eddigi 9 fős bajnokság helyett egy, a 
tervek szerint 15 csoportos bajnokság-
ban fog szerepelni. 
Egy eredménnyel még adósok vagyunk 
az előző évadból, az U 18-as csapat a 
Sárvár mögött másodikként részt vehe-
tett a Bajnokok Tornáján Szentgotthár-
don. Az ottani csapattól való vereséget 
követően a Vasvár ellen viszont győzött, 
így végeredményben a megyei harma-
dik helyen végzett dicséretes teljesít-
ménnyel. Javában tart a felkészülés az 
új évadra, ahogy azt már említettük, 
Klauzer Ádám Sárvárra igazolt, érkezett 
viszont onnan a rutinos belső védő Var-
ga Jenő és érkezett Szergényből Piri Ba-
lázs (1997), aki most a másodosztályú 
csapatában rúgott 25 góljával második 
lett a góllövőlistán, de korábban már 
megismerte a megyei egy légkörét és 
gólörömét a Kemenesmagasiban. Az 
átigazolási időszak még tart, de nagy 
mozgás már nem várható. Beindulnak 
az edzőmeccsek, egy részük tétmeccs is 
egyben: július 26-án Kapuvárra látogat 

a felnőtt csapat, majd 30-án a Sárvárt 
fogadjuk – akkor még edzőmeccsen. 
Augusztus 2–3-án Barcson lesz a ha-
gyományos „4 városok tornája”: a Barcs 
most a Somogy megyei másodosztályú 
bajnokság 7. helyén végzett (nem olyan 
rég még az NB II-ben csapott össze 
egymással a két gárda), a Lenti a Zala 
megyei első osztály 6. helyén végzett, 
a Körmend és a Cell pedig ismert olva-
sóink előtt. A tornát követően augusz-
tus 5-én a Kemenesalja vendégeskedik 
a Kolozsvár utcában, majd augusztus 
9-én, szombaton 17.00-kor jön egy 
újabb Celldömölk–Sárvár kupamérkő-
zés az országos tábla első fordulójában. 
Idén az MLSZ újított és már ebben a 
körben bekapcsolódtak az NB I-es, II-es 
csapatok is, a sorsolás nekünk a Sárvárt 
hozta és mivel ők már magasabb osz-
tályúak, mint mi, mi fogadhatjuk őket. 
A két város közelsége miatt szerencsés-
nek mondhatják magukat, mert például 
az Ajka 457 km-t utazik oda és ugyan-
ennyit vissza Gyulaházáról azért, hogy 
lejátssza mérkőzését. A következő hét-
vége pedig már az első forduló a baj-
nokságban, az előzőekből következően 
sorsolás még nincs. »DOTTO

Lassan beindul az élet

A nyári szünet idejére két futballpályát 
is megnyitott az önkormányzat a spor-
tolni vágyó diákok számára. Ezentúl a 
CVSE sporttelepének és a Városi Általá-
nos Iskolának műfüves pályáját használ-
hatják a fiatalok a meghatározott nyitva 
tartási időpontokban.

Az elmúlt időszakban városszerte elszapo-
rodtak a rongálások, valamint fokozódott 
a sportpályák és játszóterek nem rendel-
tetésszerű használata. A szabályszegések 
szankcionálásának érdekében az önkor-
mányzat és a rendőrség egyaránt megtette 
a szükséges lépéseket. A legutóbbi testületi 
ülés során a pályahasználattal kapcsolatos 
kérdések is felmerültek, és hamarosan az 
intézkedések is megtörténtek a diákok nyá-
ri szünidei sportolási lehetőségeit illetően. 
Két pálya került megnyitásra, a ligeti „régi” 
műfüves pálya a CVSE sporttelepén, vala-

mint a Városi Általános Iskola udvarán lévő 
műfüves pálya. Így a diákok július 7-től már 
legálisan használhatják a megnyitott terü-
leteket, amelyek oldalára a nyitva tartási 
idő is kifüggesztésre került. A ligeti pálya 
hétköznapokon 10–16 óráig, szombaton 
és vasárnap 10–18 óráig, a Városi Általá-
nos Iskola pályája pedig hétfőtől péntekig 
10–16 óráig használható a diákok számára. 
A rendeltetésszerű és kulturált pályahasz-
nálat érdekében a Városgondnokság által 
megbízott diákmunkások felügyelnek a 
műfüves területeken. Bakó István, a Város-
gondnokság igazgatója felhívta a figyelmet 
arra, hogy a pályák ingyenes használata a 
diákokra vonatozik, valamint szigorúan a 
nyitva tartási időre korlátozódik, mivel az 
azon túli időpontokban gyakran kerülnek 
bérbeadásra. A Városgondnokság arról is 
biztosította a sportolni vágyó diákokat, 
hogy amennyiben a nyitva tartási időpon-

tok nem felelnek meg az igényeiknek, 
azokon a későbbiekben igyekeznek majd 
ennek megfelelően módosítani. A változá-
sokról a lakosok a pályák mellett kifüggesz-
tett táblákról és a TV-CELL képújságjáról tá-
jékozódhatnak. »NÉMETH NÓRA

Megnyíltak a sportpályák a diákok előtt a nyárra

Strandfoci a Vulkán fürdőn

Még július 30-áig lehet nevezni a Vul-
kánSport Egyesület által meghirdetett 
VIII. Strandfoci bajnokságra. A férfiak 
meccseire augusztus 9-én, a női csa-
patok találkozóira egy nappal később, 
augusztus 10-én kerül sor. A mindig 
jó hangulatú, látványos meccseket a 
Vulkán-fürdő strandfoci pályáján kö-
vethetik majd figyelemmel. »DOTTO
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SIKErESEN lEZárulT A JáNoSHáZI IVóVíZBáZIS VédElMéT SZolgáló proJEKT

Jánosháza Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében sikeres 
pályázatot nyújtott be, így 2012-ben támogatást nyert a területén elhelyezkedő sérülékeny földtani környezetben lévő 
ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálatára. A projekt összköltségét, 76 millió forintot az Európai Unió Kohéziós Alapjából 
teljes mértékben finanszírozta. 

A felszín alatti ivóvízbázis állapotának vizsgálata kiemelt fontosságú, mivel csak így lehet biztosítani, hogy minden, a vízmű által 
ellátott háztartásban az uniós normáknak megfelelő legyen a víz minősége. A projekt legfőbb célja, hogy képet adjon a jánosházi 
vízbázis sérülékenységéről, javaslataival segítsen megóvni a vízbázist attól, hogy a területen található potenciális szennyezések 
a felszín alatti rétegekbe szivárogva 50 éven belül elérjék a vízadó réteget.

A munkálatok 2012 őszén vették kezdetüket. Miután a szakemberek geofizikai mérésekkel meghatározták a vízműkutak 
környékének földtani jellemzőit és feltárták a lehetséges szennyezőforrásokat, a víz-, talaj- és iszapminták laboratóriumi vizsgálatára 
és feldolgozására is sor került. Elkészült a 6 db megmaradó monitoring kút, amelyek segítségével hosszútávon kontrollálható 
a talaj- és rétegvízszint változása, a víz minősége és összetétele. A jánosházi vízbázis vízműkútjaiba és a megfigyelőkutakba 
vízszintregisztráló műszereket telepítettek, hogy megvizsgálják a sekélyebb és mélyebb vízadó rétegek egymásrahatását.

A szakemberek az archív információk és a terepen mért adatok alapján elkészítették a hidrodinamikai modellt a térinformatikai 
adatbázissal, meghatározták a védőterületeket, majd összeállították a vízbázis biztonságba helyezési tervdokumentációját. 
Utóbbi részletesen tartalmazza azon intézkedéseket, amelyek szükségesek az egészséges ivóvíz megtartásához. A dokumentációt 
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság bírálja el, majd határozatban kijelöli a vízbázis védőterületeit.

A projekt keretében tehát kiépült egy korszerű, uniós normáknak megfelelő észlelőhálózat. 
Jánosházán így megvalósultak a hosszútávon biztonságos, minőségi vízellátás műszaki és 
jogi követelményei.

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Üresen áll a széked az asztalunknál. Nem 
szoktál Te ok nélkül távol maradni a va-
sárnapi összejövetelekről. Nem tudattad 
senkivel, miért nem tudsz megjelenni. 
Biztosan valamilyen komoly akadály 
miatt maradtál távol. Azonban mi va-
lamennyien tudjuk, ismerjük az okát, 
miért nem vagy most közöttünk. Nem 
készültél erre. Nem vártad még az ese-
ményt, mely bekövetkezett, és lezár-
ta utadat. Amikor kedves feleségedtől 
megtudtuk, hogy néhány nappal ezelőtt 

kórházba vittek, bizakodtunk, hogy erős 
akaratod, élni akarásod elűzi a veszélyt. 
Reméltük, a gondos orvosi kezelések és 
egy hosszabb pihenés után újra visszatér 
egészséged. Úgy gondoltuk, ezt Te is így 
akartad. Most olyan akadályba ütköz-
tél, melyet Te már nem tudtál kivédeni.  
Az orvosok is hiába küzdöttek érted. 
Elmentél! Itt hagytad feleségedet, ro-
konaidat, bennünket. Elhagytad kedves 
vendéglődet, az ismerős utcákat, há-
zakat, egyszóval a celli mindenséget. 
Becsukódott végleg az a krónikáskönyv, 
amelynek lapjaira nyolcvan éven ke-
resztül írtad életed történéseit. Már 
csak az utolsó lap üres, ide kerül a záró 
gondolat. Hiányzol nekünk! Nem láthat-
juk többé az arcodat. Nem tapasztaljuk 
személyes kiállásodat az igazad mellett. 
Ugyanakkor tisztelted a másságot, az 
ellenvéleményeket. Tudtál örülni baráta-
id sikereinek. Együtt éreztél velünk, ha 
gondjaink támadtak. Nem halljuk töb-
bé a régi és új történeteidet, melyeket 
szerettél gyakran felidézni és újra átél-
ni. Elnémult az ajkadról az ének, a dal, 
pedig milyen szépen énekelted kedvenc 

nótáidat, klasszikus slágereidet… Nem 
halljuk előadott vicceidet, ugratásaidat. 
Ha pedig téged értek hasonló hatások, 
azt mindig pozitívan konstatáltad. Nem 
emeled poharadat már egészségünkre 
a vidám névnapok, születésnapok alkal-
mával. 
Megrendülten és részvéttel ülünk most 
az asztalunknál. Kikértük számodra is a 
szokásos italodat. Gyászunk jeléül emlé-
kedre gyertyát gyújtottunk. Te már a har-
madik személy vagy, aki a társaságból 
örökre eltávozott. Megfogadjuk, amíg 
élünk, megtartunk jó emlékezetünkben. 
Szeretettel gondolunk Rád, tetteidet 
maradandónak ismerjük el. Búcsúzunk 
tőled! Székedet itt az asztalunknál nem 
foglaljuk el. Visszavonultatjuk, miként 
az elment sportolók mezét, ahogy szo-
kás megőrizni. Elkísértünk utolsó utadra. 
Fátyolos szemekkel megrendülten he-
lyeztük el virágainkat frissen domborodó 
sírhalmodra. Aludjál örök álmot, legyen 
békés a nyughelyed!
Búcsúznak tőled a barátaid!
 »A BARÁTI KÖR NEVÉBEN

 SZEMENYEI LÁSZLÓ

In memoriam Katona Károly (1934–2014)
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Betöltendő pozíció: LOGISZTIKAI MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- szakirányú végzettség és/vagy logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat
- tárgyalóképes német nyelvtudás
- Office programok ismerete
- jó szervezőképesség
- önállóság, gyors döntési képesség
- egyműszakos munkarend
- önálló, precíz munkavégzés

Feladatok: 
- logisztikai folyamatok tervezése, optimalizálása
- logisztikai projektek koordinálása, dokumentálása
- a szükséges raktározási dokumentációk készítése, vezetése
- kapcsolattartás a társüzemekkel, ebm-papst gyáregységeivel

Előnyök:
- SAP ismeret
- angol nyelvtudás
- hasonló területen szerzett tapasztalat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Betöltendő pozíció: ANYAGÖSSZEÁLLÍTÓ-RAKTÁROS/CELLDÖMÖLK
Betöltendő pozíció: RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Stressztűrés, flexibilitás, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes jogosítvány (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)

Feladatok:
- Alkatrészek komissziózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári kézi anyagmozgatás- Raktári gépi-és kézi anyagmozgatás, adminisztrációk     

elvégzése (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)

Betöltendő pozíció: OPERÁTOR/CELLDÖMÖLK
Elvárások: 
- 8 általános végzettség
- 3 műszakos munkarend vállalása
- Jó kézügyesség
- Megbízhatóság

Előnyök: 
- Celldömölk és/vagy környéki lakhely
- Elektronikai termékek gyártása területén szerzett tapasztalat
- Középfokú végzettség
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Betöltendő pozíció: GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK
Elvárások: 
- Középfokú műszaki végzettség
- MS Office és SAP ismeret
- Pontosság, precizitás

Feladatok: 
- A termelés közvetlen műszaki támogatása, mérések és elemzések elvégzése a gyártási 

folyamattal kapcsolatos minőségi jellemzők biztosítása érdekében
- A termelő berendezések folyamatos működésének biztosítása és megelőző karbantartása
- Gépek általános állapotának folyamatos ellenőrzése
- Berendezések paramétereinek mérése (típusváltás engedélyezése), gép-és folyamat-

képesség mérésének elvégzése

Előnyök: 
- Német nyelvismeret
- Minőségbiztosítási szabványok és módszerek ismerete
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amit nyújtunk:
- Hosszú távú munkalehetőség
- Korszerű munkahely
- Korrekt bér és juttatási rendszer
- Szakmai fejlődés

Cím: Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk Építők útja 8.
Jelentkezés: Személyesen, a Cellcomp Kft. portáján felvehető jelentkezési lap 
kitöltésével, illetve elektronikus úton: A Cellcomp honlapjáról (www.cellcomp.hu), 
letölthető jelentkezési lap kitöltésével, küldésével, vagy önéletrajz küldésével, a 
következő e-mail címre: info@cellcomp.hu

Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu

Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók, 
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai 

kisgépek óriási választékban!

TV AKCIó! 
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSErEAKCIó!

Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen 
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!

Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.
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