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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.
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»AKTUÁLIS

Szaunával az egészségért
Augusztus 5-én megnyílt a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdő szauna-világa. A hivatalos átadó után a megnyitó
résztvevői közösen járták be a fürdő
legújabb komplexumát.

a pihenőtérben igény szerint teázásra is lesz lehetőség

Az április 19-én megújult külsővel megnyitott Vulkán fürdő augusztus elején
újabb fejlesztésekkel gazdagodott. Eddig
elsősorban arculati változásokon ment
keresztül, amelyek főként a gyógyászati
és a medence részeket érintették, valamint gépészeti és elektromos felújítások
történtek. Ezúttal azonban egy új beruházással, a szauna-világgal bővült a Vulkán
fürdő, melynek ünnepélyes átadására
augusztus 5-én került sor a fürdő beltéri udvarán. Az átadót Kovács Ferenc, a
megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg.
Beszédében hangsúlyozta: „A szauna-világ egy olyan kiegészítője a Vulkán fürdő
szolgáltatásainak, amely újabb vendégkör megcélzását jelenti. A minősége
valóban 21. századi, így bízunk benne,
hogy sokan kedvet kapnak majd a szaunázáshoz. Úgy gondolom, hogy népszerűsíteni kell a szaunakultúrát, mivel az

a pihenőtérből elénk táruló panoráma

egészségmegőrzésnek egy fontos eleme
lehet, akár sportágakkal kiegészítve, például az úszással. Kézenfekvőnek tartom,
hogy egy gyógyfürdő területén ez a kettő együtt álljon rendelkezésre. Mostanra
bebizonyosodott, hogy az idegenforgalmi fejlesztéseknek preferenciája lett, a
magyar társadalomban és gazdaságban
is fontos szerepet tölthet be, sokaknak
biztosíthat munkahelyet, megélhetést.”
Kovács Ferenc után Fehér László polgármester mondta el megnyitóbeszédét,
melyben röviden összefoglalta a celldömölki fürdőfejlesztés történetét, beszélt a
738 millió forintos beruházásról, amelyet
221 millió forinttal az Európai Unió támogatott. Ebből a szauna-világ egy 190 millió forintos létesítmény, amely a szálloda
és a kemping vendégeinek, és a város
lakosságának kényelmét és egészségét
egyaránt hivatott szolgálni. „Celldömölk
Önkormányzata az elmúlt időszakban
jelentős fejlődésnek indult a turizmus, a
gyógyturizmus és a sport területén. Nemrégiben megtörtént például több műfüves
pálya avatása, hamarosan pedig elindul
az új sportcsarnok építése is. A fürdőfejlesztések is ennek a folyamatnak a részei,
mely vélhetőleg idén ősszel a gyerekvilág
átadásával fog majd befejeződni” – jegyezte meg a polgármester. Fehér László azt is kiemelte, hogy a fejlesztés csak
szoros együttműködés árán jöhetett létre,
és minden közreműködőnek megköszönte a munkáját. Kitért arra is, hogy a szauna-világ és a kialakított pihenőszigetek
is olyan képet mutatnak, amely remélhetőleg vonzó lesz a vendégek számára, és
nem csak az önkormányzat, de az egész

város büszke lehet majd rá. A polgármester után Rudolf Wiedner, a JUFA Ungarn
Kft. ügyvezető igazgatója mondott beszédet, amelyben megköszönte a város
önkormányzatának és a kivitelezőknek
az együttműködést, és külön kiemelte Kiniczky Istvánnak, a Kiniczky Mérnöki Iroda
Kft. ügyvezető igazgatójának példás tervezői munkáját. Az igazgató hozzátette, a
beruházások sikere már tapasztalható és
számokkal bizonyítható, hiszen mostanáig
csak augusztusra már több mint kétezer
foglalása van a szállodának. „Sikeres úton
járunk!” – hangsúlyozta Rudolf Wiedner,
majd hozzátette, bízik abban, hogy a szauna-világ, később pedig a gyerekvilág is
ezt az utat fogja szolgálni. Az ünnepélyes
megnyitót a szalagátvágás zárta, melynek
keretében Kovács Ferenc, Fehér László és
Rudolf Wiedner közösen avatták fel a fürdő legújabb fejlesztéseit. Ezután Heinrich
Máté, a JUFA Ungarn Kft marketing- és
értékesítési igazgatója vezette körbe a
frissen felavatott 500 négyzetméteres
szauna-világban a megnyitó résztvevőit.

az aromaszauna akár 30 fő befogadására is alkalmas

Az ideérkező vendégek mostantól többféle szauna közül is választhatnak, így
mindenki megtalálhatja az ízlésének
legmegfelelőbbet: a bioszauna, az infraszauna és a finn szaunák a legújabb
belsőépítészeti trendeknek megfelelően,
de a hagyományos szaunakultúrát követve kerültek kialakításra. Igény szerint az
elválasztott részeken fürdőruhás szaunázásra is lehetőséget biztosít a helyiség,
emellett pedig gőzfürdőt is vehetnek az
idelátogatók. A felső szinten panorámás
pihenősziget került kialakításra, ahol a kényelmes pihenőágyakról festői kilátás nyílik a fürdőre és a mögötte magasodó Ság
hegyre. A szauna-világ körbejárása után
a fürdő újonnan kialakított pihenőszobája
is bemutatásra került. Utolsó állomásként
pedig a nyári bejárat következett, ami
idén ugyan még nem üzemel, viszont létrejött itt egy új vizesblokk, öltözőkabinok,
valamint megújult a mellette álló büfésor
is, így a következő szezonban már ezek is
a vendégek kényelmét fogják szolgálni.
»németh nóra
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Győztes csapaton ne változtass!
A fenti szlogennel kezdte a Cselekvő
Összefogással Celldömölkért Egyesület képviselőjelöltjeinek bemutatását
Fehér László, a szervezet polgármesterjelöltje.
A közelmúltban 25 civil szervezet sorakozott fel a Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület mögé, akik
egyhangúlag támogatták Fehér László
polgármesterjelöltségét. 2014. július
28-án mutatkoztak be a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület képviselőjelöltjei. Fehér László, a szervezet
polgármesterjelöltje elmondta, hogy

jelöltjeiket – ugyanúgy, mint négy évvel
korábban – aszerint választották, hogy
a lakosság minden társadalmi rétegének érdekeit képviselni tudják. Az 1-es
számú választókerület jelöltje Benkő-

né Remport Lilla, a 2-é Karádi Mihály,
a 3-as számú választókerületben Fehér
László indul, a 4-esben Nagyné Ferencz
Myrtill; az 5-ös számú választókerület
jelöltjeként Budai Bernadettet indítják,
a 6-os számú választókerületben Söptei
Józsefnét. A 7-es számú választókerületben (ide tartozik Izsákfa is) Erdélyi Antal,
a 8-asban dr. Kovács Zoltán a Cselekvő
Összefogással Celldömölkért Egyesület
jelöltje.
Benkőné Remport Lilla a szociális ágazatban tevékenykedik a bölcsődés korúaktól az idősgondozásig, a Városi Bölcsőde
vezetője. Karádi Mihály korábban KDNP-s
képviselő, ma is keresztény életszemlélettel az egészségügy területén, a
sürgősségi ellátásban a Celldömölki Mentőszolgálat vezetőjeként dolgozik.Fehér
László 1994 óta egyéniben választott
képviselője körzetének. Nagyné Ferencz
Myrtill a Városi Általános Iskola pedagógusa, óvónői és tanítói diplomával egyaránt rendelkezik, a mazsorett-csoport
vezetője. Budai Bernadett a kisvállalkozókat képviseli a jelöltek között: már
a felmenői is kisvállalkozók voltak, és
folytatva ezt a hagyományt, ő szintén ezt
az utat járja. Söptei Józsefné a gazdasági
szemléletű rálátásával erősíti a jelöltek
sorát. Az elmúlt három önkormányzati
ciklusban a város alpolgármestere volt, a
nagyberuházásoknál gazdasági szakemberként vesz részt a munkákban. Erdélyi
Antal a MÁV-tól ment nyugdíjba, az Alsósági–Izsákfai részönkormányzat vezetője.

Városi ünnepség
Szent István király és az új kenyér tiszteletére
2014. augusztus 20. (szerda) 10.30 órakor
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti téren.
(rossz idő esetén az intézmény színháztermében)
Ünnepi beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere
A közönséget köszönti: Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
Az új kenyeret a történelmi egyházak vezetői áldják meg.
Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester,
és Farkas Gábor jegyző városi kitüntetéseket adnak át a pedagógus nap,
a Semmelweis nap és a nemzeti ünnep alkalmából.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
Istebna néptánccsoport (Lengyelország), a Kemenesalja Néptánccsoport
(Celldömölk) és Joós Viktória énekes.

Dr. Kovács Zoltán háziorvosként a járás 28
településének orvosi ügyeleti ellátását is
szervezi.
Fehér László, a szervezet polgármesterjelöltje elmondta: arra törekednek,
hogy az elmúlt négy év munkáját folytatni tudják. A városban élők támogatásukról biztosítják, megfogalmazódott
az itt élőkben, hogy bíznak a jelenlegi
városvezetésben. Hozzátette továbbá: –
Négy évvel korábban a lakosság részéről
megfogalmazódott az aggály, miszerint
tartanak tőle, hogy a fejlesztések üteme
lelassul. Az elmúlt időszak önmagáért
beszél. A fejlesztések folytatódtak: aki
ránéz a városra, láthatja, hogy a fejlődés
töretlen. A pályázatok túlnyomó részében sikeresen szerepeltünk, és eljutottunk oda, hogy Nyugat-Magyarországon
Celldömölköt a turizmus terén leggyorsabban fejlődő kisvárosok egyikeként
emlegetik. Ez köszönhető annak a korábban kialakított koncepciónak is, hogy
a turizmust is igyekeztünk több lábra
állítani: egyrészt próbáljuk kihasználni a
Ság hegy nyújtotta lehetőségeket: múltját, természeti értékeit kiaknázva, látványos és hasznos információkat nyújtunk
a Ság hegy lábánál felépült Vulkánparkban valamint a tanösvényen, a helyi
bortermelők kiváló termékeikkel tovább
öregbítik a Ság hegy nevét a borturizmus
területén. Ezenkívül a zarándokturizmus
is egyre nagyobb teret hódít: a Mária-út
második állomása vagyunk. És hogy az
egészségturizmusról se feledkezzünk
meg: a Vulkán fürdő most már minden
igényt kielégítő szállodával és kemping»losoncz andrea
gel várja látogatóit.

Szépülnek az utcák
Egy hónappal korábban már beszámoltunk arról, milyen útfelújítási munkálatok
várhatóak a nyár folyamán. Ezek sorát
bővítve döntött úgy Celldömölk Város
Képviselő-testülete 2014. július 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén, hogy további két utca, az alsósági Kökörcsin illetve
a celldömölki városrészen az Esze Tamás
utcák kapjanak szilárd burkolatot. Várhatóan augusztus végéig elkészül az aszfaltmarás és az újraaszfaltozás a Gábor Áron
utca lakótelepi részén, a Batthyány utca
– Kolozsvár utca burkolatfelújítása, valamint az alsósági városrészen a Fazekas és
a Táncsics Mihály utcák kapnak még egy
egyrétegű aszfaltozást. Szeptember végéig
azonban a tervek szerint a két nagyobb volumenű munka, a celldömölki városrészen
található Bocskai utca második üteme, valamint az alsósági Mátyás király utca aszfaltszőnyegezése is befejeződik.
»la
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»IN MEMORIAM

Kiss Péter (Celldömölk, 1959 – Budapest, 2014)

Kiss Péter 1959. június 11-én született
Celldömölkön. A szombathelyi Nagy
Lajos Gimnáziumban érettségizett, a
Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott, majd a nyolcvanas években

az egyetem tudományos munkatársa,
tanársegéde, szakkollégiumi nevelőtanára, KISZ-titkára is volt.
1980-ban lépett be a Magyar Szocialista Munkáspártba. 1986 és 1989 között a Budapesti KISZ első titkára volt.
1989-ben az MSZP alapító tagja és a
Baloldali Ifjúsági Társulás alapító budapesti elnöke, 1998–2000 között a párt
ügyvezető alelnöke. 2001 januárjától
az MSZP Baloldali Tömörülés Platform
elnöke. 2005-től 2009-ig az MSZP Vas
megyei elnöke.
1992-től volt országgyűlési képviselő.
1992-ben lemondott politikustársa helyére hívták be az Országgyűlésbe. Az
1994-es országgyűlési választáson Budapest 6. számú egyéni választókerületében szerzett egyéni mandátumot.
1998-ban, 2002-ben, 2006-ban egyéni
jelöltként szerzett mandátumot, 2010ben pártja országos listáján jutott be a
parlamentbe. 2014-ben megismételve
korábbi sikerét, egyéni jelöltként szerzett országgyűlési mandátumot Budapest 11. választókerületében.
1994 és 1995 között az oktatási, tudományos és sportbizottság alelnöke volt. 1995-től a ciklus végéig a

In memoriam Kiss Péter
Tudjuk jól, aki megszületik, az egyszer
el is távozik a földi létből, elmegy közülünk. „Mind elmegyünk, a ringatózó
fák alól mind elmegyünk, / a párás ég
alatt mind indulunk a pusztaságon át
/ a száraz ég alá, ahányan így együtt
vagyunk…” Ezt a tényt nem könnyen
vesszük tudomásul, főleg akkor, ha
hozzánk közel állók hagynak itt bennünket.
Ismét elment közülünk egy Ember. Fiatalon, 55 évesen, hosszan tartó, súlyos
betegség után, 2014. július 29-én elhunyt Kiss Péter, a politikus, államférfi,
városunk díszpolgára.
Kiss Pétert úgy ismertük, mint elhivatott embert, elkötelezett politikust.
Nemcsak kiváló politikai érzékről tanúskodó közéleti szereplője volt a magyar politikának, hanem a baloldal, a
szociáldemokrata eszmék egyik meghatározó alakja is. A közjó megteremtésén fáradozott. Munkaügyi és szociális
miniszterként határozottan képviselte
a munkavállalói jogok fontosságát,
kiállt azokért, képviselte azokat, akik-

kel mostohán bánt a sors. Hatalmas
kormányzati tapasztalattal bírt. A kormányfő helyetteseként, államférfiként
mindig mindent a nemzeti érdek alá
rendelt. Nem a szavak, a tettek embere volt. Csendben, a háttérben tevékenykedett, a megoldandó ügyekben a
kompromisszumot kereste.
Rövid ideig élt Celldömölkön, köztiszteletben álló családjával, pedagógus szüleivel. Gyermekkorában rövid ideig élt
városunkban, de a szülőváros szeretete rendszeresen visszahozta, örömmel
látogatott haza. Celldömölk 2004-ben
tüntette ki, s lett városunk díszpolgára.
Örült az itthoniak szeretetének, díszpolgári címének. Mint ahogy mi is büszkék
vagyunk rá, hogy díszpolgáraink között
tudhatjuk. Városunk érdekében közös
ügyeinket mindig felkarolta. Támogatta
a kegytemplom felújítását, a művelődési központ átalakítását. Felkarolta a
bölcsőde és az iskoláink korszerűsítését, a tanműhely létesítését. A Vulkán
fürdő kialakítását épp úgy patronálta,
mint a Kemenes Vulkánpark megépí-

Horn-kormány munkaügyi minisztere
volt. 1998-tól 2000-ig az MSZP frakcióvezető-helyettese. A Medgyessy-kormányban előbb foglalkoztatáspolitikai
és munkaügyi miniszter volt, majd
2003-ban a Miniszterelnöki Hivatalt
vezető miniszterré nevezték ki. A kormányban 2006-tól előbb szociális és
munkaügyi miniszter volt, majd 2007ben visszatért a Miniszterelnöki Hivatalba. 2009-ben társadalompolitikai
koordinációért felelős tárca nélküli miniszter és egyben a miniszterelnök politikai helyettese is lett a Bajnai Gordon
által vezetett kormányban.
Kiss Péter több miniszteri posztot betöltve az egyik legjelentősebb Vas megyei származású politikus volt, aki a
megyével mindig kapcsolatot tartott.
Vasi politikusként számos beruházást
elősegített, a megye kisebb-nagyobb
településeinek fejlesztéseit felkarolta. Kitartó, következetes munka és
rendíthetetlen hivatástudat jellemezte egész politikai pályafutását. Élete
utolsó évében is emberi tartásáról tett
tanúbizonyságot. Köszönjük munkáját,
elhivatottságát, kitartását!
Kiss Péter 55 éves volt.
tését, segédkezet nyújtott, hogy az
egyház visszakaphassa tulajdonába a
kolostor épületét.
Szeretett minél többet tenni az emberekért, változtatni mindazon, ami még
nem olyan, mint amilyennek lennie
kellene. Szívesen jött haza, s nemcsak
azért, mert újra és újra láthatta közös
munkánk gyümölcsét. Együtt örülhetett
velünk, itt élőkkel. Beszélgetett, meghallgatta az örömöket és gondokat, a
bajokra próbált megoldást találni. Közvetlen volt, és bárki odamehetett hozzá, figyelemmel és türelemmel fordult
mindenki felé. Harmonikus kapcsolatban volt a világgal, nevető szeme is
erről árulkodott.
Pétert ügyek, eszmék, értékek vezérelték. Sok mindent akart még tenni.
Űrt hagyott maga után a munkában,
a közéletben, a barátai közösségében.
De leginkább a családjában. Gyászukban, mély fájdalmukban részvéttel osztozunk.
Miniszter Úr, Péter, búcsúzunk Tőled.
Nyugodj békében!

»fehér lászló polgármester
celldömölk város önkormányzata
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Új helyre költözik a rendelőintézet
Megszűnnek a Kossuth utcai SZTK épületben a szakorvosi rendelések, és a
Kemenesaljai Egyesített Kórház területére helyezik át a rendelőintézetet.
A közel egymilliárd forintos beruházásra a TIOP 2.2.6/12/1/B jelű pályázaton nyert támogatást az intézmény.
Felső-Büki Nagy Pál adományából 1896ban kezdte meg működését a Kemenesaljai Egyesített Kórház. Azóta több változáson
esett át az intézmény, melyek közül dr. Farkas Péter kórházigazgató az elmúlt évek
leglényegesebb intézkedéseit emelte ki
a július 28-án tartott projektnyitó rendezvényen. 1996-ban egyesült az intézmény
az Intaházi Pszichiátriai Intézettel, majd
az első struktúraváltás 2006-ban következett be, amikor 80-ról 50-re csökkentették
az aktív ágyak számát. Két évvel ezelőtt,
2012 májusában állami fenntartásba került a celli kórház, ami jelentősen átalakította az intézmény működését, hiszen
megszűnt az aktív ellátás finanszírozása a
belgyógyászaton és a sebészeten.
„Celldömölk Város Önkormányzata hat
évvel ezelőtt megpályázta a kórház fejlesztését, ami egy közel 1,3 milliárd forintos beruházás lett volna. Ezt azonban
az egészségügy átalakítása okán nem lehetett megvalósítani” – emlékeztet Fehér
László polgármester, aki örömének is hangot ad, hiszen a 900 millió forintot megha-

ladó beruházás jelentős korszerűsítésre ad
lehetőséget a járóbeteg-ellátás területén.
A Kemenesaljai Egyesített Kórház az Európai Unió és a Magyar Állam közös támogatásával 960 millió forintot nyert a városi
rendelőintézet áthelyezésére. Ebből az öszszegből megépül az új járóbetegellátó központ, melynek műszerezettsége is a 21.
századnak megfelelő lesz. A tervek szerint
a közismert nevén középső épület, azaz
a belgyógyászati tömb lebontásra kerül a
kórház területén, és a főépülethez kapcsolódva építik fel az új rendelőintézetet 1345
négyzetméteres alapterületen. A korábbi
SZTK épületet, mely sötét folyosókkal, szűk
orvosi rendelőkkel működött, egy korszerű, tágas, kétszintes orvosi tömb váltja fel.
A földszintre a 24 órán keresztül működő
egységek kerülnek, illetve a mozgásukban korlátozott páciensek ellátása történik
majd. Így többek között a röntgent, a fizioterápiás részleget és az ultrahang vizs-

gálót költöztetik le, az összes többi, már
meglévő szakrendelést pedig az emeletre
tervezik.
A kórház udvarán lebontják a kazánházat, és helyette egy belső parkolót építenek. Megváltozik a kórház főbejárata,
amit a Vörösmarty utca felől lehet majd
megközelíteni. Az infrastrukturális fejlesztések mellett fontos része a pályázatnak
a műszerpark korszerűsítése, melyre 240
millió forintot tud fordítani az intézmény.
„A legnagyobb változás a röntgen területén lesz – mondja az igazgató – amit egy
modern, digitális röntgenberendezéssel
tudunk felszerelni. Ez a betegek számára
sokkal kevesebb sugárterhelést jelent. Lehetőség nyílik továbbá a távdiagnosztikai
tevékenységre, ami azt jelenti, hogy az
itt elkészült képeket, olyan kórházakban,
ahol 24 órás röntgenorvosi ügyelet van,
a szakorvosok meg tudják tekinteni és a
klinikai orvosainknak szakmai konzíliumot
tudnak biztosítani.”
A rendelkezésre álló forrásból 650 millió
forintot fordítanak az építési beruházásra,
240 milliót eszközbeszerzésre, 35 millió forintot a munkálatok előkészítésére, további
35 millió forintot pedig a pályázat megvalósításához igénybe vett egyéb szolgáltatásokra. Az új rendelőintézetet várhatóan
2015 nyarán vehetik birtokba a betegek.
Július 28-án megtörtént a megrendelő
és a kivitelező közötti szándéknyilatkozat
aláírása a szerződés megkötésére vonatkozóan, így hamarosan elkezdődhetnek a
»b-vzs
munkálatok a kórház területén.

Lezárultak az építési munkálatok az Óvoda köznél
Befejeződtek az útépítési munkálatok
az Óvoda köznél. A forgalmas úton
mostantól a gyalogosok és a kerékpárosok egyaránt könnyen és biztonságosan közlekedhetnek, valamint az
esővíz elvezetése is megoldódott.
A képviselő-testület a tavalyi évben úgy
határozott, hogy két ütemben felújíttatja
az Óvoda közt. A felújítások első üteme
tavaly ősszel befejeződött, ekkor a bölcsőde melletti terület és a Vasvári Pál utca
végének térburkolása történt meg, melylyel párhuzamosan a bölcsőde kerítése is
megújult. „Az építési munkálatok második
üteme kicsit bonyolultabb volt, ugyanis
az előkészítő munkálatokat még a Kemenesvíz Kft. végezte, ám a szolgáltatónál
bekövetkezett változások miatt a munkát
befejezni már nem tudta. Így nekünk olyan
munkákba kellett belefolynunk, amelyben
nem volt sok tapasztalatunk. Ha egy kicsit
lassabban is, de végül sikerült elvégeznünk. Az Invitel tulajdonában lévő villany-

oszlopokat kellett kiemeltetnünk, amit mi
nem végezhettünk el, így a munka egy
pár napot elhúzódott. A Vörösmarty utcánál pedig egy gázcsonk volt, az utánajárás
és az egyezetés szintén napokba telt” – jegyezte meg Bakó István, a Városgondnokság igazgatója. A nehézségek ellenére az
építések második üteme is befejeződött,
így augusztustól már a megújult környezetben közlekedhetnek az Óvoda közön áthaladók. Kisebb esztétikai utómunkálatok
még közben és a mellette lévő parkban
is hátravannak, ezek azonban a közleke-

dést már nem befolyásolják. „Mostanra
szinte teljesen elkészült az Óvoda köz,
két közintézmény pedig ezzel párhuzamosan új kerítést kapott. Múlt héten már
megnyitottuk az egyik felén elhelyezett
szalagkordont, és járhatóvá tettük az erre
közlekedők számára. Most már csak apró
szépészeti munkák vannak hátra, mint a
környékbeli padok lecsavarozása, a térkő
ismételt besöprése, lapvibrátorozása, illetve speciális lefolyórácsok készíttetése, elhelyezése. Ahogy azt megtapasztalhattuk
az elmúlt napokban, az esőelvezető-rendszer viszont már jelenleg is jól funkcionál”
– ismertette a hátralévő utómunkálatokat
az igazgató. A felújításokra régóta szükség
volt, ugyanis a közben egész évben nagyszámú a gyalogos- és a kerékpár-forgalom, mivel sokan használják azt az óvoda,
a bölcsőde, a gimnázium vagy a kórház
megközelítéséhez. Az Óvoda köz a felújításokat követően azonban könnyen és biztonságosan járhatóvá vált gyalogosok és
biciklisek számára egyaránt.
»NN
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»ÉRTÉKELÉS

A lakók bármikor megkereshetnek gondjaikkal
A 2010–2014-es önkormányzati ciklusról kérdeztük Nagyné Ferencz Myrtillt,
a 4. sz. választókerület képviselőjét.
A képviselőasszony beszélt a négy év
során történt változásokról, fejlesztésekről, és értékelte a testület munkáját:
– Mindenekelőtt
szeretném megköszönni a
kerület lakóinak, hogy
négy évvel ezelőtt megtiszteltek a bizalmukkal,
ezt akkor is és azóta is
igyekszem megszolgálni. A 4. számú választókerület egy igazán vegyes képet mutató kerület, családi
házak, tömbházak egyaránt találhatók
itt. A Humán Szolgáltatások Bizottságának elnökeként mindig szem előtt tartottam az emberek életkörülményeit,
és akik támogatásra szorulnak, minden
esetben igyekszünk segítséget nyújtani.
Mivel a választókerületemben lakom,
ezért a lakók napi szinten meg tudnak –
és szerencsére meg is szoktak – keresni a
problémáikkal, legyen szó lakásügyekről,
fakivágásról vagy az esővíz-elvezető csatornák állapotáról. Ezek apró munkáknak
tűnhetnek, de akiket érintenek, azoknak
nagy dolog.
»Milyen fejlesztések, változások történtek a kerületében a ciklus során?
– Az elmúlt időszakban több fejlesztési
tervről született döntés, így hamarosan

Értékelés a ciklus végén
A FIDESZ-KDNP színeiben, kompenzációs
listáról jutott be 2010-ben Celldömölk
Város Önkormányzatának Képviselőtestületébe dr. Várnai Levente. A képviselőt megkérdeztük, hogyan értékeli a
városvezetés négyéves munkáját:
– Elsősorban szeretném
megköszönni
mindazoknak, akik támogattak szavazatukkal 2010
őszén. Megtisztelve érzem magam, hogy bekerülhettem a képviselők közé, és részt vehettem a testület
munkájában. Ugyan a képviselő-testületi
üléseken a munkahelyi kötelezettségemből adódóan nem mindig tudtam részt
venni, de azokat a kéréseket, amelyekkel
a lakosság hozzám fordult, mindig közvetítettem a városvezetés felé. Igyekeztem politikai vitáktól mentesen végezni a
dolgomat, csak olyan határozatokat sza-

körbe lesz kerítve a Gábor Áron utcai
játszótér, ami ezáltal esztétikusabb lesz,
és biztonságosabbá válik. Padok, szemetesládák és új játékelemek lesznek kihelyezve, az elavult játékok pedig felújításra
kerülnek. Egy nagyobb beruházás is kezdetét veszi. A jelenleg kátyús, balesetveszélyes Gábor Áron utca fel lesz maratva,
majd újra lesz aszfaltozva. A felmart burkolati réteget igyekszünk majd felhasználni, és a poros utcákon – mint a Belovári
és a Kisdobos utca valamint a tömbházak
előtti területek – elteríteni. Egyéb kisebb
beruházásokra már korábban sor került:
történtek például forgalmirend-változások a kerületben, stoptáblák lettek kihelyezve a balesetveszély csökkentése
érdekében, és a Kemenesvíz Kft.-nek köszönhetően a Csokonai utcai csatornaszag
is orvosolva lett, amire szerencsére azóta
sem érkezett panasz.
»Milyen területeket tart fontosnak képviselői munkája során, milyen döntéseket
támogatott a négy év folyamán?
– Pedagógusként dolgozom, így számomra az oktatásügy jelentős terület.
Az államosítás után az önkormányzat
vállalta az iskolák fenntartását, ami
fontos döntés volt, mivel ezek az intézmények városunk intézményei. Örülök
annak, hogy a városvezetés és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
jól működik a kommunikáció. A képviselői munkám során mindig támogattam a

nagyberuházásokat, mint a Jufával való
szerződést, a Vulkánpark létrehozását, a
Munkácsy-kiállítást, valamint a másik két
városrészen történő fejlesztéseket is, mivel ezek a területek is ugyanúgy a város
szerves részei. Amit pedig a város egyik
legnagyobb büszkeségének tartok, hogy
önálló színtársulattal rendelkezik, ezért
szeretném a Soltis Színházat lehetőség
szerint mindenben támogatni. A jövőben
megvalósuló beruházások közül mindenképp szót érdemel az iskolaudvaron
épülő csarnok tervezete. A mindennapos
testnevelés helyigényes, és fontos, hogy
ezt a gyerekek a megfelelő környezetben
tudják végezni. A kisgyermekes családokat segítő határozatokat is mindig támogattam, ilyen volt legutóbb a műfüves
pályák megnyitása, ami a tapasztalatok
szerint igencsak népszerű intézkedés
volt. Szintén közösségépítő céllal lesz
még egy rendezvényünk a közeljövőben.
Augusztus 19-én „Ujjé a Ligetben!”
címmel szervezünk ligeti fakanál főzőversenyt, ahova nagyon sok szeretettel
várjuk a lakosokat.
»Hogyan értékeli az elmúlt négy év testületi munkáját?
– Tényleg igazi csapatmunka volt. Természetesen nem volt vitamentes, mindenkinek megvan az önálló véleménye, de
igyekeztünk ezt minden esetben tiszteletben tartva konstruktív munkát végezni. Jó volt együtt dolgozni, és szeretném
folytatni a megkezdett munkát, mivel
szükség van még a további fejlesztésekre, pályázatok megvalósítására.
»NN

vaztam meg, ami a város és az itt élők
érdekeit szolgálja.
»Milyennek látja a testület négy éves
munkáját?
– Úgy gondolom, hogy a testület munkája
komolyabb konfliktusok nélkül zajlott, kisebb súrlódások természetesen akadtak,
de összességében a képviselők a korrekt
együttműködés mellett voltak. Az önkormányzat – azoknak a pályázati lehetőségeknek köszönhetően, amikkel élni tudott
– jó irányba vitte a város fejlődését. Én
1995-ben kerültem Celldömölkre. Az akkori és a mostani arculatot összehasonítva
óriási változáson ment keresztül a város.
»Milyen pozitív vagy negatív változást
emelne ki az elmúlt évek eseményeiből?
– Azt nagyon sajnálom, hogy a Kemenesaljai Egyesített Kórház állami fenntartásba került, hiszen ez lényegesen
átalakította az intézmény struktúráját. Az
önkormányzat ugyan harcolt a celli kórházért, de nem sikerült egészében megmentenie. Az intézkedés következtében
megszűnt az aktív ellátás finanszírozása a
belgyógyászaton és a sebészeten. A bel-

gyógyászaton a 20 aktív ágy helyett 30
krónikus finanszírozású ágyszám lett, a
sebészeti osztályon pedig az egynapos sebészet lépett életbe, ami lényegesen korlátozza az ellátások körét. Az egészségügy
területén pozitívumként említhető az új
rendelőintézet építése. Ezzel megszűnik
az SZTK Kossuth utcai külső telephelye, és
minden szakrendelés a kórház területére
integrálódik. Ez minden bizonnyal megnöveli a betegforgalmat, amit megfelelő
koordinálás mellett lehet kezelni.
»Hogyan látja a város fejlődésének ütemét?
– Úgy gondolom, hogy az iskolák korszerűsítésével, a városközpont rehabilitációjával és a turizmus irányába megkezdett
fejlesztésekkel (a fürdő bővítésével, a
szálloda- és kempingépítéssel) jó úton
halad a város fejlődése. Ha ezzel párhuzamosan a munkahelyek számát is növelni
lehetne, akkor egy még dinamikusabb város lenne Celldömölk. Összességében úgy
látom, a képviselő-testület hasznos munkát végzett az elmúlt négy évben.
»baranyai-vajda zsuzsa
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Litvániában és Lettországban ért véget a Comenius-program
Immár második alkalommal látta vendégül a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a
német és szlovák partneriskolák diákjait
és pedagógusait a litván Kazlų Rūdos
Kazio Griniaus Gimnázium 2014. május
19–23. között.
Az utolsó Comenius-találkozó nemcsak
a két tanévet magába foglaló projektmunka zárása miatt volt különleges, hanem azért is, mert iskolánk négy diákja
– Balázs Nóra Dzsenifer, Lócsi Alexandra,
Oszkó Emese Zsófia és Szücs Alexandra,
valamint négy pedagógusa – Burjánné
Bodó Imola, Juhászné Hajdu Ildikó, Németh Judit és jómagam – felejthetetlen
öt napot tölthettünk Litvániában és Lettország fővárosában, Rigában, mely az
idei évben Európa kulturális fővárosa címet is viseli.
„A történelmi kereskedelmi útvonalak
jelentősége városra és régióra” projekttémát városnézések, folklórprogram, borostyánkő-feldolgozó üzem felkeresése,
biciklitúra, múzeumlátogatások tették
színessé.

Megérkezésünket követően látogatást
tettünk a Nemunas (németül Memel)
és Neris folyók találkozásánál található
egykori litván fővárosban, Kaunasban. A
várost kezdetektől fogva fontos vízi- és
szárazföldi utak keresztezték, évszázadokon keresztül kereskedelmi útvonalak
vezettek erre. Kaunas nevezetességeinek (vár, Városháza tér, Perkūnas-ház)
felkeresése során felelevenedett a város
története. Megtudtuk, hogy a mai Városháza téren keresztül egy fontos kereskedelmi út vezetett Poroszországba,
melynek köszönhetően élénk kereskedelem folyt a városban nagy piactérrel,
körülötte szép épületekkel, melyeket
kereskedők és kézművesek építtettek.
A városnézés után a litván partneriskola
diákjai zenés-táncos műsorral fogadták

a diákokat és kísérő tanáraikat, majd
közös vacsora mellett lehetőség nyílt az
ismerkedésre.
A találkozó második napját Biržaiban
töltöttük, ahol egy folklórműsor keretén belül megismerkedtünk a litván
vidéki emberek életével, a sörfőzés
folyamataival. Mind a négy nemzet
saját nyelvén elénekelt egy dalt, majd
litván népdalt tanultunk közösen, sőt a
program végén a vállalkozó szelleműek
táncra is perdültek. A kirándulás következő állomása a Keresztek hegye volt,
mely Litvánia legjelentősebb búcsújáró
helye. A szimbolikus jelentőséggel bíró
zarándokhelyről – ahol ezerszámra sorakoznak az emlékezés keresztjei – tovább folytattuk utunkat a Balti-tenger
partján található Klaipėdába, Litvánia
legrégebbi városába. A Nemunas folyó
itt torkollik a tengerbe, a város télen is
hajózható fontos tengeri kikötője jelentős kereskedelmi csomópont. Az óvárosban tett séta során láthattuk azokat
az épületeket, melyekben egykor gabonát, halat, mindenféle árut raktároztak.
A harmadik nap délelőttjét egy borostyánkő-feldolgozó üzemben töltöttük,
ahol szemtanúi lehettünk a borostyánkő-feldolgozás munkafolyamatainak. Láthattuk, hogyan lesz a különböző
színű és méretű nyers borostyánkőből a
válogatáson, a durva és finom csiszoláson keresztül ékszer, használati tárgy.
Az aprólékos, számunkra inkább monotonnak tűnő munka során elkészített szebbnél szebb ékszereket ezután
viszontláthattuk a cég ékszerboltjában,
ahol lehetőségünk nyílt a vásárlásra is.
Az üzem- és üzletlátogatás után biciklire pattantunk. Úti célunk ezúttal a 25
km-re található Palanga, Litvánia legkedveltebb nyaralóhelye volt. A friss
tengeri levegőn, a fenyőerdők árnyékában kerekezve gyorsan fogytak a kilométerek, már csak azt vettük észre,
hogy megérkeztünk a világhírű Borostyánkő Múzeumhoz, mely egy csodálatos parkkal körülvett kastélyban kapott
helyet. A kiállításon igazi borostyánkő
különlegességeket, ún. zárványokat
láthattunk, de rácsodálkoztunk az ún.
„napkő” borostyánra is, melynek több
mint 3 kg-os súlya tekintélyt parancsolt.
A múzeumlátogatást követően rövid sétát tettünk még a tengerhez vezető sétányon, majd utunkat tovább folytattuk
Lettországba. Idegenvezetőnk a hosszú
út során sokat mesélt a Balti államok
történelméről, gazdaságáról, nyelvéről.
A találkozó negyedik napján Rigával, a

város történelmével, nevezetességeivel
ismerkedtünk. Városnéző körutunkat a
Jugendstil-negyedben kezdtük, majd a
Lőportoronytól a város legrégebbi házaihoz érkeztünk, ahol két utcazenész
megtudva, hogy honnan érkeztünk,
„elhúzta” a nótánkat – „Az a szép, az
a szép, akinek a szeme kék…” zengett
az utca Rigában. Láthattuk a Nemzeti
Operaházat, a Szabadság emlékművet,
a Dóm teret a dómmal, a rigai tőzsde
épületével. Ebéd után a Városháza téren
megcsodálhattuk a Hanza-város egykor
leggazdagabb és legtekintélyesebb
épületét, az ún. Feketefejűek házát.
Az épület a nőtlen kereskedők céhének székháza volt egykoron. További
céhépületeket is felkerestünk – az ún.
Kis- és Nagy Gilde-t, mely korábban a
kézművesek, illetve a kereskedők céhének épülete volt. A tartalmas városnézést a Szt. Petri templom tornyában
fejeztük be, ahonnan csodálatos kilátás
nyílt a városra. Este aztán ismét visszatértünk a városközpontba, ahol hangulatosan kivilágított utcákon sétálva élő
zenét hallgathattunk. A napot azzal
nyugtáztuk, hogy Riga valóban kiérdemelte a kulturális főváros címet!
Az utolsó napon „A borostyánkő – a Keleti-tenger ékszere” címmel kiállítást
néztünk meg a Lett Nemzeti Múzeumban, majd a közös programot Európa
legnagyobb és legrégebbi piacán fejeztük be, mely az egykor Zeppelin-hajók
építésére kialakított öt hatalmas csarnokban kapott helyet. A látvány önmagáért beszélt, itt valóban mindent
lehetett kapni, mi szem szájnak ingere. Röviddel ebéd után elköszöntünk a
német delegáció tagjaitól, majd Kazlu
Rudaba indultunk, ahol újabb búcsú következett a találkozó litván és szlovák
résztvevőitől, és egy 1300 km-es buszút
Magyarországra. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza
Celldömölkre. Köszönjük a szíves vendéglátást, a tartalmas programot. Az öt
együtt töltött nap sokáig felejthetetlen
élmény marad számunkra!
»soós andrea
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Újabb Móritz-képekkel bővült a gyűjtemény
Két Móritz Sándor festménnyel gyarapodott a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár képzőművészeti
gyűjteménye. A celldömölki származású alkotó műveit Celldömölk Város
Önkormányzata vásárolta meg és
adta át az intézmény tulajdonába.
Ez év elején, Celldömölk várossá avatásának 35. évfordulójához kapcsolódóan
vette fel a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár galériája a celldömölki
származású, Munkácsy-díjas festőművész, Móritz Sándor nevét. A névadó
tiszteletére akkor egy emlékkiállítást is
szervezett az intézmény, ami az alkotó
22 festményét, 11 akvarelljét és számos rajzát mutatta be. A bordó falakról
időközben lekerültek az alkotások, de
kettőt nemrég Celldömölk Város Önkormányzata megvásárolt a családtól. A

Nyitott tér programok
A KMKK a zárva tartása alatti időtartamra is szervezett kulturális programot a
város számára. A Nyitott tér programok
első rendezvényén a Kemenesalja Néptánccsoport és barátaik szórakoztatták
a közönséget a Szentháromság téren.
Habár a Művelődési Központ jelenleg zárva tart, de az átmeneti időszakban sem
marad KMKK-s programok nélkül a város.
Megrendezésre kerül ugyanis a Nyitott tér
programok elnevezésű rendezvény, melynek keretében zenés-táncos műsorokkal
várja a Szentháromság tér az érdeklődőket. A programsorozat célja a nyári kulturá-

megvásárolt festmények Móritz különböző alkotói szakaszában születtek. Az
1955-ös Utcarészletet ábrázoló akvarell
a művész korai termései közé tartozik,
amire az optimizmus és a meleg színhasználat jellemző. Az 1969-es keltezésű Fürdetés című festmény a halál
mezsgyéjéről visszatért képzőművész
lelkiállapotát tükrözi. „Intézményünk két
nagy hagyatékot őriz, Szilágyi Mária keramikusművész keze munkáit és Móritz
Sándor festményeinek egy részét, melyek a 60-as, 70-es években a Sághegyi
Múzeumban voltak kiállítva” – mondta
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója
hozzátéve, hogy a közel negyven darabos kollekció a múzeum felújításakor került az intézmény gondozásába. Móritz
Sándor alkotásaiból többször rendeztek
kiállítást Celldömölkön, utcát és galériát
is neveztek el a fiatalon elhunyt festőlis műsorkínálat színesítése és szélesítése.
Ezúttal, július 26-án, szombaton este a
Kemenesalja Néptánccsoport jól ismert
csapata adott kellemes hangulatú, színvonalas ízelítőt repertoárjukból. Hagyományőrző táncaikhoz talpalávaló is szólt,
négytagú vonós zenekar gondoskodott arról, hogy a nézők ne csak a látványban, de
a zenében is kedvüket leljék. A fiatal csoport este 7 órától egy órán keresztül járta
a tradicionális táncok kavalkádját a téren
összegyűlt közönség örömére. A Nyitott
tér programok kínálatában még további
két szombati előadás szerepel, augusztus
2-án nosztalgiazene muzsikált a téren helyi előadók tolmácsolásában, augusztus
23-án pedig meghívott zenészek által szól
majd a Slágerfesztivál.
»németh nóra

A Honismereti Munkaközösség idényzárója
A Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség 2014. június 20-án lezárta a
2013/2014. évi idényt, egy kemenesmihályfai kirándulással. Mint ahogy
hagyományként kialakult, az utolsó
foglalkozását mindig a mihályfai tagok
kedves vendéglátása mellett itt tartjuk
tudományos és baráti céllal. A beszélgetés során előkerült az I. világháború
története, és a világháborús nótákat is
felidézték a kiváló hangú emberek.
A jóízű pincepörkölt és a finom sült kolbász kellő alapot adott, hogy megkóstolhassuk a vendéglátók borát is, majd
felkerekedtünk, és kis kirándulást tettünk a szőlőhegyen.

A vidám hangulatú lezárást nagyon komoly munka előzte meg. Június 5-én az
I. világháborút felidéző kamarakiállítást
tekinthettünk meg Hetényi József képeslapjaiból és tárgyi emlékeiből a Kresznerics Könyvtárban. Azt megelőzően május
22-én a Soá napja című filmmel emlékeztünk meg a holocaust évfordulóról,
felidéztük közben Celldömölk veszteségeit is. Május 10-én jártunk Jánosházán, a kisvárosban működő Honismereti
Kör kalauzolásával ismerkedtünk meg a
helyi nevezetességekkel. Nagyon szakszerű, mindenre kiterjedő figyelemmel
ismertették a helyiek múltjuk történetét,
melynek bemutatása után baráti beszélgetésre is sor került.
»lendvay istvánné

ről. A hagyatékának részét képező két
festményt Fehér László polgármester és
Söptei Józsefné alpolgármester július 29én adta át a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár tulajdonába. »b-vzs

Fitneszpark Tokorcson
Köztéri fitneszgépeket adtak át a lakosságnak július 5-én, Tokorcson. A játszótér új eszközeit az első családi nap
keretében avatták fel a helyiek.
Hosszú éveken keresztül július első hétvégéjén szervezték meg Tokorcson a falunapot.
A dátum változatlan maradt, a rendezvény
viszont az idei évben a faluház mellől átköltözött a játszótérre és családi napként lett
meghirdetve a helyiek körében. Az Erzsébet
utca végén található játszótér be is népesedett július 5-én, a kicsiktől a nagyokig
mindenki talált kedvére való programot.
A legkisebbeket ugrálóvár, arcfestés várta a
helyszínen, aki akarta kipróbálhatta magát
kosárfonásban és paintballban is. Közben
a bográcsokban rotyogott a gulyás, készült
a pörkölt és a 400 főre kikevert palacsinta.
A faluból 27 baráti és családi társaság jelentkezett a közös főzésre, az önkormányzat
üstjénél idén is Tar István, a falu szakácsa
ragadta meg a fakanalat és főzte meg a
vacsorára valót. A családi napon került sor
a falu új szabadtéri fitnesz gépeinek átadására is. A 2008-ban társadalmi munkával
megépült játszótér hat sporteszközzel bővült, ami ingyenes, aktív szabadidős lehetőséget nyújt a felnőttek számára. Ezek között
megtalálható evezőpad, derék-és csípőformáló, illetve láberősítő eszköz is. Az új
fitneszparkot Tokorcs alpolgármestere, Monostori Miklósné felajánlott tiszteletdíjából
tudta megvásárolni az önkormányzat, ami
úgy tűnik egyre nagyobb népszerűségnek
örvend a helyiek körében.
»németh nóra
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Barangolás a kemenessömjéni Levendulafarmon
Nyugtató és gyógyító hatásáról a legismertebb a levendula, de kedvelt
alapanyaga a kozmetikai iparnak és
lakásdísznek sem utolsó a lila növény. Kemenessömjénben, Ferencz
Tiborék Levendulafarmján a virágzás
idején 20 sorban 6000 tő levendula
illatozott, amit sokan élvezhettek, hiszen a család idén először nyílt napot
szervezett az ültetvényen, ami a vártnál is nagyobb sikert aratott.

»Milyen ötlet vezérelte abban, hogy levendulával kezdjen el foglalkozni?
– Régi álmomat valósítottam meg a Levendulafarmmal. Kilenc évvel ezelőtt
lemondtam róla, és a sorsfordító hetedik év után a családom támogatásával
elkezdtem foglalkozni a lila növények
telepítésével. Három évvel ezelőtt Kemenessömjénben vásároltunk egy földet, ami körülbelül tíz éve nem volt
megmunkálva. Ki kellett irtani a teljes
növényzetet, utána következett a terület felszántása, majd augusztus 20-án
három sorban elültettünk 300 levendulát. A következő évben lett annyi palántánk, hogy a családban „tökföldként”

Tanulmányi támogatás
A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi
egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra.
A támogatás célja: olyan, valamely
felsőfokú oktatási intézménybe felvett, kiemelkedő képességű diákok
anyagi támogatása, akik családjuk
szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve
folytatni. A tanulmányi támogatás
egy tanévre tíz hónapon át havi 10
ezer forint. A támogatás odaítéléséről – a pályázatok alapján – a Keme-

emlegetett részt is (ahova addig sütőtököt ültettünk) betelepítettük, így a 3400
négyzetméteres területen húsz sorba
közel 6000 tő levendulát tettünk le.
»Milyen gondozást igényel?
– A levendulafarm nem kevés törődést
igényel, tavasztól késő őszig állandó
munkát ad. A gyommentesítés a legfontosabb, amit a sorok között rotokapával,
a növények között pedig kézzel végzünk
el. Permetezni nem lehet, rovarkártevői
nincsenek, amire oda kell figyelni az
a metszés és az iskolák gondozása. A
virágzás június közepétől három-négy
héten át látványos, idén azonban meglepően korán, már május végén lilába
kezdett borulni a táj. Az aratás három
szakaszra bontható, ami nagyjából egy
hónapig elhúzódik. Elsőként a szárított
virágnak feldolgozott növény aratása
kezdődik meg. Az összekötött csokrokat
fejjel lefelé lógatva sötét helyen tartjuk,
az így szárított bokréták két-három évig
is megőrzik a színüket és illatukat. A
középső aratásból illóolaj készül, végül
a harmadik aratás a morzsolt levendulának párnákba, szörpökbe illetve
süteményekbe való hasznosítására alkalmas.
»Mire használják fel Önök a levendulát?
– Készítünk csokrokat is belőle, de kipróbáltuk süteményekben és szörp formájában is. Május végén és június elején
családi napot tartottunk a birtokon, ahol
mások is megkóstolhatták a levendulából készített házi jellegű ételeinket-italainkat. Sikerült beszereznem egy 200
literes levendula lepárló tartályt, amivel
illóolajat tudok készíteni a virágokból. A
próbaüzemelés során 15-20 kilogramm
levendulából kevesebb, mint egy deci
olajat sikerült kinyernem, és a lepárlás melléktermékeként hét és fél liter
aromavizet kaptam, ami többek között

irritált bőr nyugtatására, rovarcsípések
kezelésére is alkalmazható.
»Idén először családi napot is szerveztek
a Levendulafarmon, hogy sikerült?
– Nem számítottunk olyan nagy érdeklődésre, mint ami a nyílt napot övezte.
Május végén szerveztünk először családi napot a farmon, akkor kétszáznál
is többen látogattak el hozzánk. Június
első vasárnapján még ennél is többen
keresték fel az ültetvényt, Kőszegtől
Sopronig, sok dunántúli városból érkeztek érdeklődők.
»Van-e segítsége a Levendulafarm gondozásában?
– Többnyire magam művelem a földet,
de feleségem és a gyerekeim is besegítenek, ha idejük engedi. Fiam és a nagyobbik lányom már egyetemisták, így
nekik nem sok idejük jut a farmra. Kisebbik lányom tízéves, ő többször feljön
velem és segít az aratásban. Feleségem
a munkájából adódóan kevesebbet foglalkozik a levendulással, de a palánták
neveléséből, kiveszi a részét, amit nem
érez tehernek, hiszen gyakran késő
este is nekiáll öntözni. A palánták ültetését édesanyám vállalta, a telepítésre
váró 10 000 tő levendula általa került a
műanyagpoharakba.
»Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
– Szeptember-október körül elkezdjük
a magról nevelt levendulapalánták telepítését. Egy kicsit nagyobb területen,
fél hektáron 10 000 tő levendulát szeretnénk elültetni. A későbbiekben egy
olyan „meditációs teret” szeretnénk
kialakítani, ahol a gyerekek és a felnőttek is elmélyülhetnek, kikapcsolódhatnak. Kemenessömjén polgármesterével
együttműködve egy Levendulafesztivált
is tervezünk a jövő évre, ami egy közös
ünnep lenne a falubeliekkel.
»baranyai-vajda zsuzsa

nesaljai Baráti Kör ösztöndíjbizottsága
dönt.
Pályázati feltételek: a pályázó Kemenesaljához való kötődése (vagy
Celldömölkön érettségizett, vagy Kemenesalján dolgozott). Azok számára,
akik még nem kezdték meg felsőfokú
tanulmányaikat, de felvételt nyertek
valamelyik felsőfokú intézménybe,
jeles tanulmányi átlag a középiskola
utolsó két osztályát tekintve. Azok
számára, akik már valamelyik felsőfokú oktatási intézmény hallgatói,
az utolsó két félév jeles tanulmányi

átlaga. A pályázatnak tartalmaznia
kell: egy saját kézzel írt önéletrajzot,
amely kitér a család anyagi helyzetére és a pályázónak a választott hivatásával kapcsolatos terveire, valamint
a szükséges bizonyítványok és szülői
keresetigazolások másolatát.
A pályázat beküldési határideje 2014.
augusztus 25. (Cím: Kemenesaljai
Baráti Kör, 9500 Celldömölk, Dr. Géfin
tér 1.) A pályázatok augusztus 31-ig
kerülnek elbírálásra. A döntésről a
pályázó legkésőbb szeptember 15-ig
értesítést kap.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Szoktál járni fesztiválokra?

»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA

»FOTÓ: BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Berki
Alíz Virág

Voltam már fesztiválon, például a Levendula fesztiválon.
Nagyon jó volt, sétáltam levendula sétányon, kóstoltam
szörpöket, és sok mindent
eltanultam a készítőktől.
Később ezeket itthon is kipróbáltam, és ajánlottam a
barátaimnak is, hogy látogassanak el a fesztiválra. Nagyon
tehetséges emberekkel találkoztam ott, a kirakodóvásáron
rengeteg terméket fel lehetett
lelni, kézműves szappanokat,
gömbüvegben tárolt illóolajokat, szörpöket. Kívánom, hogy
egyszer mindenki látogasson
el erre a rendezvényre.

Tarczi
Henriette

Több fesztiválon megfordultam már, voltam EFOTT-on, a
Rák fesztiválon, legutóbb pedig a VOLT-on jártam. Főként
a zene és a zenekarok miatt
szeretem a fesztiválokat, leginkább rockot hallgatok, hazait
és külföldit egyaránt. Az idei
VOLT-on az Arctic Monkeysra voltam kíváncsi, de nem
volt az igazi. Tavaly a Queens
of the Stone Age miatt mentem, abban viszont egyáltalán
nem csalódtam. Idén Lengyelországban szerveztek egy
Woodstock emlékfesztivált, ha
tehetném, egyszer egy ilyenen
mindenképp részt vennék.

Lakatos
Henrietta

Számos fesztiválon voltam
már. Rák fesztiválon, Pálinkafesztiválon, Veszprémi Utcazenén, és háromszor részt
vettem a Balaton Soundon is,
az tetszett a legjobban. Fantasztikus a hangulat, nagyon
jó élmény, és a balatoni környezet is csábító. De persze a
zene a legfontosabb, én főleg
az elektronikus zenét kedvelem, Tiestot, Armin van Buurent. Barátokkal, barátnőkkel
szoktam fesztiválozni. Ahova
egyszer szívesen eljutnék, az
a Tomorrowland, de ha oda
nem is, jövőre mindenképp
visszatérek Zamárdiba.

Döbrösi
Vanda

Jövőre ünneplem a tizennyolcadik születésnapomat, és ez
alkalomból végre szeretnék
elmenni a Balaton Soundra.
A barátaim inkább a VOLT Fesztiválra szoktak járni, de Zamárdiban jobb a zenei kínálat, és
a helyszín is szimpatikusabb,
mivel mégis csak egy balatoni
strandon van a fesztivál. Főleg
az elektronikus zenét kedvelem, például David Guettára
vagyok nagyon kíváncsi. A tervek szerint vegyes baráti társasággal fogok majd menni, és
én már nagyon várom, de természetesen a szüleim nagyon
féltenek.

Érkeznek az adományok

Ha egy kávéra, teára, friss
vízre, üdítőre, vagy akár csak
társaságra, jó szóra vágyik,
térjen be a Sági út 3. sz. alá
(a Hetényi fotó helyén), hi-

akik örömmel adományoznak

szen augusztus 1-jétől minden
munkanapon délelőtt 9-től
este 6 óráig mindezt nyújtják
az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület tagjai. Sőt, mivel
nyakunkon az iskolakezdés,
jó minőségű ruhák, tanszerek
várják új gazdájukat. Kevés
pénzből, kisnyugdíjból élők
bejelenthetik itt igényüket
tűzifára, de akad egy-egy csomag tartós élelmiszer azok
számára is, akiknek szükségük
van rá.
A felsoroltakon kívül minden
kedden délután 4 és 6 óra
között Benkőné dr. Bagoly
Teréz tart jogsegélyszolgálatot, hogy a devizahiteleseknek segítsen eligazodni a hitelcsapdák útvesztőiben.
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14 meccs 46 gól a Tigriseknél

Április 26-án kezdődött el a tavaszi forduló a Győr-Moson-Sopron megyei női kispályás labdarúgásban. Az őszi fordulóban
a tabella első helyén végeztünk és hogy
megtartsuk az első helyet, a tavaszi szezont is meg kellett nyerni. A játékidő 2x20
perc kinti füves kispályákon. Eredményeink a tavaszi fordulóban: 2014. április
26-án Győrszentivánon, Alsósági Tigrisek

Óvodás mozgásterápia
Miért fontos, hogy a mozgást már óvodás korú gyermekünkkel megszerettessük? Erre nagyon sok indok van. A
mozgás a kialakulóban lévő ember környezettel való kommunikációjának első
és alapvető formája, melyre később az
összes kommunikációs forma épül. A
központi idegrendszer érési folyamata
és a mozgásfejlődés egymással szoros
egységben biztosítja az értelem fejlődését. Ebben az életkorban (3–6 év) alakulnak ki a szükséges funkcionális ideg- és
izomrendszeri alapok. Hossznövekedés
és súlynövekedés tapasztalható. Kialakul a derék vonala, a gerinc görbületei
és a lábboltozat. A vázizmok tömege
nő, de nem az izomzat mennyisége, hanem a „beidegződése” fontos. Hatéves
kor után már alig alakulnak ki új alapvető mozgásformák. Ha tehát nem mozog megfelelően a gyermek, az kihat az
idegrendszeri fejlődésére is. Emiatt nem
alakulnak ki megfelelően a testtartási
reflexek, hibát okozhat az egyensúlyban, valamint magatartási problémák,
memóriazavar, beszédhibák és tanulási

ÉRTESÍTÉS
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő értesíti az úszni vágyókat, hogy naponta
reggel 7 órától ismét látogatható az
úszómedence. Bejárat és jegyértékesítés a szálloda recepcióján.

– Dunakiliti 6-0, Alsósági Tigrisek – Rábapatona 2-0. Nagyon összeszedetten és
jól játszottak a lányok, nyitási meccsnek
megfelelően. Május 3-án Rábapatonán
került megrendezésre a következő két
meccsünk; Dunakiliti – Alsósági Tigrisek
0-3 Bezi – Alsósági Tigrisek 0-4. Sajnos
ebben a tavaszi fordulóban nem játszottunk hazai környezetben, de nem csüggednek a lányok, mert egymást biztatva
mennek és állnak ki a pályára. A sérülést
eddig megúsztuk, de a Bezi meccsen egy
létfontosságú szerepet betöltő játékosunk
részleges bokaszalag szakadást szenvedett. Varga Dóra, aki 10 gólt lőtt a bajnokságban, nem tudta befejezni az idényt,
de minden meccsen ott volt, ugyanúgy
a csapattal tartott. „Élvezzük a játékot”
szlogene csapatunk egyik legfontosabb
mondata lett. Május 24-én Enese adott
pályát, ahol a nagy összecsapásban végül
nehézségek (írás, olvasás) forrása lehet.
A gyermekkori elhízás is visszavezethető erre az időszakra. Napjainkban egyre
több ilyen fiatallal találkozhatunk, de hiányosságaik csak később, iskolás korban
mutatkoznak meg igazán (pl.: diszlexia,
diszgráfia). Kisgyermek korban néha nehéz megállapítani, hogy milyen mértékű
az elmaradás, mert nagyok az egyéni
eltérések a fejlettségben, ezért inkább
a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.
Ha viszont már 3–6 éves korban is észlelhető a probléma, nem kell megijedni,
mert nagy hatékonysággal lehet pótolni
a lemaradást. Mi lehet a megoldás? Egy
olyan komplex mozgásterápia, amely tudatosan, koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatokkal, agyi ingereket vált
ki, hiszen a koordinációs képességek követik az idegrendszer fejlődését és biztosítják a mozgás szabályozási feltételeit.
A módszert Kulcsár Mihályné dolgozta ki
és oktatja pedagógusok számára 1988
óta. Már több száz óvónő, tanító, tanár,
gyógypedagógus, logopédus, pszichológus végezte el és alkalmazza sikeresen
országszerte. Ez a továbbfejlesztett Delacato módszer nagyon jól használható
az iskolások tanulási-magatartási zavarainak korrekciójára, illetve óvodásoknál
prevencióra. Erre a rendszerre épül az a
mozgásterápia is, amely szeptembertől
MESEHÁZ néven indul Celldömölkön.
Célja, az eltérő fejlődésű gyerekek segítése, integrálása, megelőzni a tanulásiés magatartási problémák kialakulását.
A mozgás felhasználása a tanulási képesség fejlesztésére. A foglalkozások
menete: A gyermekek előegyeztetés so-

2-1-re vertük meg őket. Május 31-én Fertőszéplakra utaztunk, ahol két meccs várt
ránk. Fertőszéplak – Tigrisek 0-3, majd
Magyarkeresztúr – Tigrisek szintén 0-3. Június 14-én volt a bajnokságban az utolsó
forduló, ami bennünket már nem érintett.
Végeredményben a tabella legfelső fokara
kerülhettünk. 1. hely: Alsósági Tigrisek 40
pont 14 meccs 13 győzelem 1 döntetlen
46 rúgott gól és 12 kapott gól mellett az
aranyérem és a kupa a Tigriseké. 2. hely
Enese SC 27 ponttal; 3. hely Győrszentiván
SE 23 pont. Úgy érzem eredményesek voltak az edzéseink, összekovácsolt társaság
lettünk, mind baráti, mind csapat téren.
A 2014/15-ös idényre a felkészülést augusztusban kezdjük el.
Az Alsósági Tigrisek csapata: Nagy Gézáné, Takács Éva, Tuller Vanda, Nagy Katalin,
Tuller Zsófia, Varga Dóra, Tullerné Szalai
Ildikó, Farkas Daniella, Sztojka Piroska,
Rosta Viktória, Zsömlye Viktória, Somogyi
Alexandra. A képről hiányzik Horváth Anikó és Szabóné Vörös Éva. »zsömlye viktória
rán 5 fős csoportokba kerülnek. Óvodás
társak, barátok előnyben. A gyerekek
heti egyszer, kezdetben 30, majd fokozatosan 60 percesre bővülő foglalkozásokon, speciális eszközökkel és tudatosan
irányított mozgásokkal, játékosan tanulnak. A terápia a hozzászoktatás időszakával kezdődik, ami kb. 1 hónapot jelent.
Érdeklődését kérem, mielőbb jelezze az
alábbi elérhetőségen:
Csói Gábor testnevelő, edző
Tel.: 06 70/334-1693
E-mail: g-23@tvn.hu

1Úton Nemzetközi Zarándoknap
A Mária Út teljes szakaszán egy közös
célért, a családokért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió
2014. augusztus 16-án, Nagyboldogasszony ünnepe után.
A Celldömölköt érintő programok:
16.00 – Celldömölki romtemplom (Apátsági
templom) (táv: 1,2 km); A zarándokokat
fogadják a celldömölki hívek • 16.05 –
Továbbindulás együtt a magyar Máriacellbe
•16.45 – Celldömölki Nagyboldogasszony
kegytemplom. Rövid pihenő • 17.00 – Dr.
Csókay András agysebész tanúságtétele a
kegytemplomban • 18.00 – A zarándokok
hálaadó szentmiséje. Az ünnepi szentmisét
Dr. Veres András megyéspüspök mutatja
be, koncelebrál Bodorkós Imre plébános •
19.30 – Zarándokvacsora a Bencés kolostor
udvarán
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Aquafitness és retroparty a Vulkán Fürdőn
Augusztus 1-jén különleges programmal
szolgált a Vulkán fürdő a szórakozni vágyóknak. A Strandok Éjszakája keretében
aquafitness, retroparty és igazi nyári hangulat várt minden érdeklődőt.
Augusztus elsején a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdő is csatlakozott az évente
megrendezésre kerülő Fürdők és Strandok
Éjszakája rendezvénysorozathoz. Az esemény alkalmából a fürdő sok zenével és
vizes programokkal várta a látogatókat. A
Vulkán fürdő fennállása óta folyamatosan
rendez és szervez különféle színes prog-

ramokat, játékokat a vendégek számára,
amely hagyománytól a felújítást követő
átmeneti időszakban sem szeretnének
elszakadni. Habár a fürdőben jelenleg is
zajlanak a fejlesztések, viszont előreláthatólag idén ősztől befejeződnek a munkálatok, és teljes kapacitással működhetnek
a gyógyászati és élménymedencék.
„A fürdő jelenleg egy átmeneti szakaszban van. Áprilisban megnyílt a szálloda,
április közepén az átépített fürdő, viszont
a fejlesztések azóta is folyamatosan zajlanak. Augusztusban megnyílik az 500

Győzelem a Négy Városok tornáján
Meg van a megyei labdarúgó bajnokság új
idényének 16 csapata, a sorsolás megtörtént,
augusztus 16-án indul a bajnokság egy Szentgotthárd elleni hazai találkozóval. A bajnokságban résztvevő csapatok: Bük, Celldömölk,
Csepreg, Jánosháza, Kemenesalja, Kemenesmagasi, Király SZE, Körmend, Kőszeg, Rábapaty, Répcelak, Szentgotthárd, Tápláni KSK,
Uraiújfalu, Vasvár és Vép. Eldőlt tehát, hogy
a Magasi folytathatja a megyei I-ben, klaszszikus újoncként a Csepreg és a Tápláni KSK
vehető figyelembe (ők egy bajnokságból érkeztek, a megyei II. osztály szombathelyi csoportjának első és második helyezettjeként).
Új szereplő még rajtuk kívül a Körmend, de
hát ők az NB III-ból érkeztek, a nyilatkozataik
szerint rögtön minimum dobogó esélyesként
tartva számon magukat az új idényre. Jó bemutatkozás volt ellenük az augusztus első
hétvégéjén Barcson rendezett Négy Városok
Tornája, ahol a döntőben találkozott a két
vasi együttes, miután mindkét csapat megnyerte első mérkőzését. Az idei sorozat már a
35. volt a tornák sorában és ezzel alighanem
rekorder e téren a rendezvény. Visszatérve a
játékhoz: a Körmend a Lenti csapatát győzte
le 3-2-re, míg a celliek a házigazdák csapatát
múlták felül 5-1-re az elődöntőkben. A döntőben aztán a Celldömölk meggyőző játékkal
hódította el a kupát, miután 3-1-re legyőzte
megyei riválisát. A torna legjobb játékosa
Szuh Ferenc lett. Jól indul tehát a szezon,
mert ez a torna azért tradíciójánál fogva már
egyfajta lezárása a felkészülési időszaknak,
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

hiszen most már jönnek az igazi tétmeccsek.
A csapat gerince együtt maradt, az átigazolási időszak lezárult, mérlegünk: négyen érkeztek a felnőtt csapathoz és hárman távoztak.
A már ismert távozón, Klauzer Ádámon túl Jánosházára igazolt Megyesi Richárd és Simon
Marcell. Két érkezőt már bemutattunk: Piri
Balázst Szergényből és Varga Jenőt Sárvárról; most újabb két érkezőről tudunk beszámolni. Mindketten ismerősen mozoghatnak
a Kolozsvár utcában: Horváth Dominik a ZTE

négyzetméteres új szaunavilágunk, a Ság
hegyre néző panorámás pihenőszobát is
építünk, illetve óriáscsúszdával, bébipancsolóval, vízi játszótérrel fejlesztjük a gyerekvilágot, amit valószínűleg idén ősszel
fogunk majd átadni” – ismertette a fürdő
további terveit Heinrich Máté, a Jufa Vulkán Fürdő Resort marketing és értékesítési igazgatója. A Strandok éjszakáját félórás
aquafitness nyitotta meg, amely nagy
népszerűségnek örvendett a fürdőzők körében, a vendégek vidáman követték a
mozgásgyakorlati instrukciókat. A tornát
követően pedig éjszakába nyúló retroparty vette kezdetét a kilencvenes évek slágereivel.
»németh n.
U21-ből érkezik, Pungor Norbert pedig Répcelakról tér vissza korábbi csapatához. A Répcelakban az elmúlt idényben 25 alkalommal
jutott szóhoz és hét góllal vette ki a részét
csapata gólterméséből. Gólerősségére rövidesen szükség is lesz, hiszen augusztus 9-én
17.00-kor nekiugrunk a 2014-15-ös idénynek, egy, az országos főtáblán vívott Magyar
Kupa mérkőzéssel az örök rivális Sárvár ellen.
Van miért törlesztenünk: az immáron NB IIIas gárdának, jó két hónappal ezelőtt Celldömölkön ünnepelhették ellenünk a megyei
kupadöntő megnyerését, jó lenne, ha most
mi ünnepelhetnénk a továbbjutást. »dotto

Megyei I. labdarúgó-bajnokság 2014. őszi sorsolása
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2014.08.16.
2014.08.24.
2014.08.30.
2014.09.06.
2014.09.13.
2014.09.20.
2014.09.28.
2014.10.04.
2014.10.12.
2014.10.19.
2014.10.25.
2014.11.02.
2014.11.08.
2014.11.15.
2014.11.23.

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

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
13.30
13.30
13.00
13.00

CELLDÖMÖLK
KEMENESALJA
CELLDÖMÖLK
CELLDÖMÖLK
RÉPCELAK
CSEPREG
RÁBAPATY
CELLDÖMÖLK
TÁPLÁNI KSK
CELLDÖMÖLK
KIRÁLY SZE
CELLDÖMÖLK
BÜK
CELLDÖMÖLK
KEMENESMAGASI

SZENTGOTTHÁRD
CELLDÖMÖLK
VASVÁR
JÁNOSHÁZA
CELLDÖMÖLK
CELLDÖMÖLK
CELLDÖMÖLK
KÖRMEND
CELLDÖMÖLK
KŐSZEG
CELLDÖMÖLK
VÉP
CELLDÖMÖLK
URAIÚJFALU
CELLDÖMÖLK

kiadja a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • felelÔs kiadó: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • felelÔs szerkesztÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • szerkesztÔség: Dummel Ottó, Farkas
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • hirdetésszervezÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • kapcsolat: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • nyomda: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • lapzárta: minden páratlan hét péntek • elÔfizetés vidékre: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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Ködös Endre (1925–2014)
Ködös Endre 1925. november 10-én született
Nagysimonyiban. Helyben járta az elemi iskola
5 osztályát, majd Celldömölkön és Sárváron
tanult. A család egyetlen
gyermekeként Sopronban az Evangélikus
Tanítóképzőben szerzett tanítói képesítést 1946-ban. Tanulmányai befejezése
után egy évet Somogydöröcskén tanított. 1948. szeptember 1-jétől hazakerült
Nagysimonyiba tanítani. Később Pécsen végzett történelem-magyar szakon
1953-ban. Volt csapatvezető, igazgatóhelyettes, és 1952–től 1986-ig, nyugdíjba
vonulásáig, 34 évig volt az iskola igazgatója. Sok-sok gyermekkel szerettette meg
a történelmet. Nevelt emberségre, pontosságra, tiszteletre. Szakmáját tudó és
szerető, etikus, példamutatóan kollegiális
pedagógus és igazgató volt, aki értette a
gyermek és az egyszerű ember szavát,
és akihez, ha kellett, le is tudott hajolni.
Mindezek mellett a Hazafias Népfront
embere, aktív sportoló, 20 évig volt a
Nagysimonyi Sportkör elnöke, tanácstag,
VB-tag, ünnepi szónok, evangélikus kán-

tor, 40 éven keresztül könyvtáros, kultúrház-vezető, citeraszakkör és bélyeggyűjtő
kör vezetője, és még sorolhatnám. Vasszorgalom, kitartás, fegyelem, munkaszeretet jellemezte, mindenhol megállta
a helyét. Hivatásának megszállottjaként,
óriási munkabírással dolgozott. A pedagógusi és közművelődési munkának elhivatott, minden kérdésben jól megfontolt
véleménnyel bíró, a rábízott feladatokat
sikeresen megoldó tagja volt. Legfőbb
célja a falu iskolaügyének és közművelődési munkájának fejlesztése: iskolát
bővített, kultúrházat épített a közösség
összefogásával. 1998. márc. 15-én a
több évtizedes tevékenységét ismerte el
községünk önkormányzata azzal, hogy
falunk első díszpolgárává avatták Ködös
Endre nyugdíjas iskolaigazgatót. Nyugdíjba vonulása után 1986-tól még 1992-ig
a kultúrház és a könyvtár aktív vezetője
volt. Benne egy közéleti embert, egy példás pedagógust és iskolavezetőt és egy
szerető családfőt ismertünk meg.
Sajnos súlyos betegség „látogatta meg”,
mely után a külvilág szinte elveszett számára. Örök titok marad, hogy az utolsó
nehéz években, hónapokban mennyit fo-

gott fel a körülötte zajló eseményekből,
az érte folyó küzdelemből, a hozzátartozók aggodalmaiból és fohászaiból, az orvosok és ápolók erőfeszítéseiből, midőn a
lét és a nem lét határán időzött.
Felesége, Kató néni és gyermekei: Emőke
és Endre nem csökkenő hittel és reménynyel, szinte emberfeletti erővel, kitartással, öngyötrő szenvedéssel mindent
megtettek, hogy számára a nehéz időszak
emberhez méltó legyen. A Mindenható
rendelése szerint ez a remény már nem
válhatott valóra, így most mindnyájan fátyolos szemekkel tekintünk a végtelenbe
és keressük derűs arcát, kutató tekintetét
és mindig munkára kész, fáradhatatlan,
segítőkész ember régi alakját.
Kedves Igazgató bácsi! Mindannyiunk élete gyertyaláng. Hosszan égetted Te is életed lámpását és e lámpás most kialudt.
Most elmész örökre, visszavonhatatlanul!
Legyen békesség Veled, a hosszú úton –
és áldd meg őt Istenem!
Kedves Bandi bácsi! Csillagok közt élsz
már, az angyalok közt jársz már, ott ahol
a csendből épül a vár, s az igaz lelkedre,
az Isten vigyáz már!
Isten Veled! Nyugodjál békében! Emléked
szívünkben megőrizzük!
»lábos mária nyugdíjas igazgató
nagysimonyi
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NAGY NYÁRI AKCIÓ A K&H BIZTOSÍTÓ
LAKÁSBIZTOSÍTÁSI KÖTÉSEINÉL!
A rendkívüli időjárás következtében fokozottan kell
védeni értékeinket.
Betörés és besurranásos lopás esetén készpénzt is
megtérítünk.
Kedvezményekkel segítjük a testre
szabott biztosítási kötéseknél,
amennyiben keresi Németh Dénes
vezérképviselőt!
Elérhetőség: 06/20/444-0450
e-mail: denesne.nemeth@cellkabel.hu

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 folyamatképesség 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
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Celldömölk központjában a katolikus templom mellett

Megnyitottunk!
Városunk legöregebb polgári háza most felújítva,
régi szépségében várja vendégeit!
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
Keddtől – Csütörtökig
Pénteken és Szombaton
Vasárnap

9 órától – 21 óráig
9 órától – 23 óráig
9 órától – 21 óráig

Elérhetőségeink:
Cím: 9500 Celldömölk Hollóssy tér 2.
Tel.: 06 95 777-497

FA-GYULA Fatelep
Celldömölk-Izsákfa, Bokodpuszta
Telefon: 95/420-543, 95/423-177

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

Tűzifa akció
Fa-Gyulánál!
Széldeszka, fahulladék rakatban:
1500 Ft helyett

1000 Ft/ q
Csak szeptember 10-ig, vagy
a készlet erejéig.
Akác kugli: 2900 Ft/q
Cser kugli: 2700 Ft/q
Hasítva is rendelhető!
(Áraink az Áfa-t tartalmazzák. Az akciók a készlet erejéig tartanak.
A részletekről érdeklődjék az üzletünkben.)
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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!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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