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Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95/423-177

Laminált padlót Fa-Gyulától!

Legújabb divatos színek szuper árakkal!
Extra tartós 8 mm-es exkluzív színekben:
Hickory
2390 Ft/m2
Elegáns szil
2860 Ft/m2
Springfield dió
2860 Ft/m2
Tigris tölgy
2860 Ft/m2
Közepesen erős igénybevételre 7 mm-es:
Bükk
2190 Ft/m2
Vadcseresznye
2390 Ft/m2
Comoi dió
2390 Ft/m2
Normál igénybevételre bomba árral 6 mm-es:
Vadcseresznye
1990 Ft/m2
+ ajándék alátétfólia + ajándék szegőléc
minden parkettához!
Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
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Családi ház eladó.
Szocpol is igényelhető.
Üzletté vagy vendéglátó
egységgé is alakítható.
Tel.: 06 30/263-7550
Celldömölkön
az Átrium Társasházban
(Vasvári Pál utcában)
36 nm-es üzlethelyiség
kiadó vagy eladó.
Érd.:
06 20/912-0796
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Októbertől várja a betegeket az új rendelőintézet
2015. augusztus 25-én volt az új rendelőintézet műszaki átadója. Mint
arról korábban már hírt adtunk, a
Kemenesaljai Egyesített Kórház által
benyújtott TIOP–2.2.6–12/1B pályázat keretén belül elnyert 960 millió
forint tette lehetővé, hogy az új objektum felépülhessen.

A nyár végi műszaki átadón elsőként
Fehér László, Celldömölk város polgármestere elmondta, hogy mindig nagy
öröm számára egy-egy új épület elkészülte a városban. A város, de egész
Kemenesalja lakossága nagyra értékeli, hogy új rendelőintézet épülhetett. A
pályázat jelentősebb részét az építkezés
jelenti, de komoly százalékot képez az
új műszerekkel való felszerelés is. A polgármester elmondta azt is, hogy a város
önkormányzata 2008-ban már adott be
egy pályázatot új rendelőintézet építésére, 1,3 milliárd forint értékben, abba
az összegbe belefért volna a vérellátó és
a labor központi épületének felújítása,
valamint az ún. krónikus belgyógyászati részleg felújítása is. Az egészségügyi
ellátórendszer átszervezése miatt azonban ez a pályázat akkor nem került elbírálásra. Fehér László bizakodásának

adott hangot arra vonatkozóan, hogy
talán a 2015–2020-as uniós ciklusban
ez a két épületrész is felújításra kerül,
valamint hogy újra minél több aktív ellátású ágy kerül vissza a Kemenesaljai
Egyesített Kórházba, ami a város és a
térség lakosságának óhaja egyaránt.
Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, milyen jelentős a
Kemenesalján lakók érzelmi kötődése a
kórházhoz. A képviselő beszélt személyes érintettségéről is, aminek köszönhető, hogy az építkezést napról napra
végigkövethette. Vas megye legjelentősebb egészségügyi beruházásának
a celldömölki rendelőintézet építését
és berendezését nevezte, hiszen közel
egymilliárd forintról van szó. Ezen kívül
megemlítette a városban folyó egyéb
beruházásokat is.
Dr. Varga Gábor, a GYEMSZI Észak-Dunántúli Térségi Igazgatóság igazgatója
röviden vázolta a projekt megvalósítását a szerződés aláírásától a kivitelezésig. Elmondta, hogy az egészségügy
terén országosan jelenleg több száz
milliárd forintot költenek építkezésre.
Az új rendelőintézet 1345 m2, amelyben 14 szakma képviselteti magát. A
Kemenesaljai Egyesített Kórház országos ismertségéről, elismertségéről is
beszélt, kiemelve Intaházát, ahol a mai
napig olyan kiváló szakmai munka folyik, ahogy Benedek István az Aranyketrecben megírta.
Dr. Farkas Péter Imre, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház igazgatója is örömét
fejezte ki, hogy hosszas előkészítést követően egy viszonylag gyors kivitelezési
munka eredményeképpen határidőre
elkészült az épület. Megtörtént a műszerek beszerzése is, amelyeket folyamatosan állítanak be a helyükre, hogy
a tényleges átadás mihamarabb bekövetkezhessen. Az elképzelések szerint
az új épületet legkésőbb október végén adják át használatra. Onnantól
kezdve a járóbeteg-ellátás már az új
rendelőintézetben történik. Az épület
felszereltségét illetően az intézmény
igazgatója elmondta, hogy szakmabő-

vítés nem lesz, mivel erre a pályázat
nem nyújtott lehetőséget. A meglévő
szakmák felszereltsége, műszerezettsége azonban lényegesen javulni fog. Az
egyik legnagyobb léptékű talán az új
röntgengép beszerzése volt. A régi, ma
már elavultnak számító berendezéseket
lecserélték egy nagyon korszerű digitális röntgengépre, amely azonnali elektronikus felvételt készít, amely felvétel
távolabbi munkaállomásokra is azonnal
eljuttatható. Nagyon modern ultrahangos készüléket tudtak vásárolni, a fiziotherápiás kezelés is gyarapodik egy ún.
mágnesterápiás Bemer-készülékkel, valamint egy ún. négyrekeszes galvánkezelő is rendelkezésre áll ezután. Megújult
továbbá a szakrendelők bútorzata is.

Megszűnik az üvegablakkal elzárt kartonozó, ezt nyitott információs pult váltja fel. Dr. Farkas Péter Imre felhívta a
figyelmet arra is, hogy az intézmény a
műszaki átadó óta a Vörösmarty utcai
főbejárat felől közelíthető meg, a többi bejáratot lezárták. Az udvarban több
parkoló is kialakításra került, ezeket
térítési díj mentesen használhatják az
intézmény látogatói.
»LOSONCZ ANDREA

Fehér László fogadta a munkácsi alpolgármestert
Augusztus végén Celldömölkön járt Nuszer
Ernő, Munkács alpolgármestere. Munkács
és Celldömölk 2013 óta testvérvárosok,
a munkácsi tisztségviselő látogatást tett
városunkban. Célja volt, hogy személyesen is meggyőződjön a városunkban rejlő

lehetőségekről, és a kulturális téren már
működő kapcsolatot kiterjessze turisztikai
területre is. Kérdésünkre válaszolva Fehér
László és Nuszer Ernő elmondták, hogy
nem zárnak ki egy esetleges későbbi gazdasági együttműködést sem.
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Bemutatták az új városi emlékérmet
2015. szeptember 2-án tartotta soros ülését Celldömölk Város Képviselő-testülete.
Az ülésen napirend előtt tájékoztatta Fehér
László polgármester a jelenlévőket és a
város lakosságát arról, hogy a Kesztyűgyár
épületének új tulajdonosa megkereste a
városvezetést, hogy közösen keressenek
megoldást az épület hasznosítására. Az
ingatlan bármilyen termelőüzem kialakítására alkalmas. Benkőné Remport Lilla bejelentette, hogy a tervek szerint szeptember
végén lakossági fórumot tart a Városháza
nagytermében. Marics Sándorné az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület elnökeként
is szólt arról, hogy az alsósági temető útját
szeretnék rendbe tenni. A képviselő-testület
által korábban már megszavazott összeghez
további 500 ezer forint hozzájárulást kért a
testülettől, illetve arra kérte az alsósági la-

kosokat, hogy adakozzanak az alsósági római katolikus plébánián, hogy tervük még
idén valóra válhasson. Erdélyi Antal alsósági
részönkormányzat-vezető megköszönte a
támogatást, amelyet a testület Alsóság és
Izsákfa részére nyújtott, illetve tájékoztatta
a jelenlévőket, valamint a lakosságot arról,

Féléves munka, további feladatok
2015. szeptember 2-i képviselő-testületi
ülésen Kiss Lilla pénzügyi iroda vezetője
beszámolt a város első féléves munkájáról, valamint előrevetítette a második
félév feladatait, pénzügyi lehetőségeit.

»Hogyan alakult a pénzügyi megvalósítás az
előirányzatokhoz képest?
– A képviselő-testület a pénzügyi terv főöszszegét 2015-ben 1.813.812 ezer forintban
állapította meg. A bevételek összesen és a
kiadások összesen előirányzata 2015. június
30-ig 1.944.444 ezer forintra nőtt. Első félév végére a bevételek éves előirányzatának
52%-a, a kiadások éves előirányzatának
44%-a teljesült. Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. első félévben likviditási
problémája nem volt, a 135 millió forint keretösszegű folyószámlahitel felvételére nem
volt szükség.
»Mi jellemzi az intézményi pénzügyi megvalósítást?
– Az intézmények bevételei és kiadásai is
időarányosan alakultak. A Kemenes Vulkánpark bevételei előző év azonos időszakához
képest 7%-kal emelkedtek. A Népjóléti Szolgálat és a Városi Óvoda költségvetése 2013.

óta az önálló jogi személyiséggel rendelkező
intézményfenntartó társulások költségvetésében jelenik meg, a két intézmény költségvetése mintegy 815 millió forinttal emelné
a főösszeget, létszám-előirányzatai pedig
mintegy 207 fővel növelnék az önkormányzat létszám-előirányzatát. A két intézmény
működését mintegy 90 millió forinttal egészíti ki Celldömölk Város Önkormányzata.
»A 2015/16-os tanévtől kezdődően a
bölcsődékben, óvodákban ingyenessé válik
a gyermekétkeztetés. Hogyan érinti ez a város költségvetését?
– Ez az intézkedés nagy segítség a szülőknek, az önkormányzatokra azonban komoly
terhet ró, mivel a térítési díj bevételkiesését
nem kompenzálja teljes mértékben az állami feladatalapú finanszírozás. A felmérések
szerint a bölcsődei és az óvodai étkezők
90%-a részesül ingyenes étkezésben, ami
az önkormányzatnak kb. 5 millió forintos
bevételkiesést jelent a következő négy hónapban, amit szintén a rendkívüli önkormányzati támogatás c. pályázatból indokolt
fedezni.
»Hogyan alakultak az adóbevételek?
– A kommunális és a gépjárműadó időará-

Kirándulás a Fertő-Hanság vidékén
2015. augusztus 23-án a Vas Megyei
Mozgássérültek celldömölki csoportja
kirándulást szervezett Fertődre és Sopronba. Fertődön a Hansági Nemzeti
Parkba látogattunk, megtekintettük a
Szent András-templomot, majd az Esterházy-kastélyt. Ezután sétahajózás tette

még kellemesebbé programunkat, később a városnéző kisvonattal körbevonatoztuk Sopron nevezetességeit. A nagy
meleg ellenére kitűnően éreztük magunkat. Aki egyszer velünk jön, az később is
visszavágyik körünkbe kirándulni, együtt
lenni. Csoportunk régóta célul tűzte ki,

hogy újra benyújtják a pályázatot az izsákfai
szennyvízelvezetésre vonatkozóan.
Dr. Hollósy István bemutatta Celldömölk
város emlékérmét. Az érem három változatban készült: mindhárom változat előlapján a város címere és kibocsátójának neve
olvasható, a hátlapon pedig a Városháza,
a Ság hegy illetve a Nagyboldogasszony
templom nyomata látható. Az érmek főként
bronz kivitelben készültek, de elkészíthetők
ezüstözött kivitelben is. A második napirendi
pontban Kiss Lilla ismertette a féléves pénzügyi beszámolót. Reflektálva a pénzügyi
irodavezető beszámolójára Söptei Józsefné
alpolgármester-asszony elmondta, hogy a
város pénzügyi helyzete megnyugtató és
figyelemfelkeltő is egyben. Megnyugtató a
bevétel-kiadást tekintve, hiszen a teljesítések a várakozásoknak megfelelően történtek, de az intézményvezetőket takarékos
működésre inti. (A város pénzügyi helyzetére vonatkozó interjú alább olvasható.) »LA
nyosan befolyt. Az idegenforgalmi adóbevételek nőttek az új szálláshelyadó
megjelenésével, sajnos azonban a feladatalapú finanszírozásból az 1,55 forintos kiegészítéstől elesett az önkormányzat, mert
az adóerő-képessége miatt nem részesül
ebben a kiegészítésben, ami évente 10 millió forintot jelentene és további fejlesztések
fedezetéül szolgálna. A helyi adóbevételek
előirányzata 42%-ban teljesült, melyből legjelentősebb az iparűzési adóbevétel 41%-os
alulteljesülése. 2014-ben több cég tulajdonosi szerkezete változott, az új tulajdonos, az
állam pedig nem fizet helyi iparűzési adót.
Több cég felszámolás vagy csődeljárás alatt
van. 2014-ben 742 millió forint iparűzési adó folyt be, 2015-re 600 millió forintot
terveztünk, a változásokat figyelembe véve
azonban több cég árbevétele tovább csökkent, valamint az előző évi túlfizetés visszautalását kérték.
»Mi jellemzi majd a második félév gazdálkodását?
– A bevételek csökkenése takarékos gazdálkodásra hívja fel a figyelmet. Az intézmények pótelőirányzatot nem kapnak, a
várható hiányt a rendkívüli önkormányzati
támogatás pályázatból javasoltam fedezni,
amit 2015. szeptember végén nyújtunk be
a Magyar Államkincstár felé.
»LA
hogy kirándulással segíti a tagságot. Ez a
kirándulás is azt igazolta, hogy a fogyatékos emberek nem félnek kimozdulni
otthonról, és igényük is van arra, hogy
eljussanak az ország bármely területére,
de sokan anyagi helyzetük miatt nem tehetik meg. Ezúton mondunk köszönetet
ifj. Bakó Lászlónak, hogy kedvezményes
utazást tett számunkra lehetővé.
»holpert jenőné
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Gyógyászati központ, lámpagyár kínai alapokon
A gyógyászati centrum mellett lámpák összeszerelésével foglalkozó üzemet is letelepítene a kínai befektető
csoport, melynek képviselői a városvezetéssel tárgyaltak.
A turizmus és a gazdaság fejlesztésének
támogatását fejezték ki szándéknyilatkozat aláírásával az önkormányzat és
egy kínai befektető csoport képviselői,
tudtuk meg Fehér László polgármestertől. Mint arról már lapunkban is írtunk,
a Vulkán fürdő gyógyvizére és a Ság
hegy környezetének gyógyító hatására
alapozva hozza létre a gyógyászati centrumot a Song Hao üzletember által vezetett befektetői csoport.
A Vulkán fürdőbe látogató fürdővendégek már részesülhetnek a kínai maszszázskezelésekben, és tervezik a fürdő
melletti természetgyógyászati központot is, melyben a tradicionális kínai
orvoslás szerinti, a betegségeket meg-

előző, energiát felszabadító kezeléseket
végeznek majd. A beruházás szálláshely-fejlesztést is vonz magával, a tizenkét apartmanház kiviteli terveinek
készítése folyamatban van.
– Örömmel fogadjuk a befektetői csoport gazdaságfejlesztési célú terveit
is – hangsúlyozta a városvezető. A Kínában működő lámpagyárat kívánják

Újabb 200 millió Celldömölkre
Ágh Péter, Celldömölk országgyűlési
képviselője az augusztus 20-i városi
ünnepségen mondott beszédében jelentette be, hogy újabb 200 millió forint
támogatás érkezik az egykori kolostori
épület felújításának befejezéséhez, így

már 500 millió forintos kormányzati
forrásból újul meg az épület. Emlékeztetett: két évvel ezelőtt Orbán Viktornál
járt. Miután a miniszterelnök segítségét
kérte a munkálatokhoz, a kabinet 300
millió forintos támogatásról döntött.
Az időközben történtek és a különböző
feltárások miatt azonban kiderült, hogy
a teljes befejezéshez még további forrásokra van szükség. Emiatt Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez fordult, aki az Emberi Erőforrások
Minisztériuma közreműködésével 200
millió forint biztosítását irányozta elő.
Ágh Péter szerint vallási hovatarto-

zástól függetlenül a felújításra minden celldömölki büszke lehet, hiszen
a város szimbolikus épülete újul meg.
Ez pedig egy újabb bizonyítéka annak a
városépítő munkának, melynek a belvárost járva tanúi lehetünk. A képviselő beszámolt arról is, hogy a részletek
tisztázása végett az Emberi Erőforrások
Minisztériumának vezetőihez fordult.
Rétvári Bence államtitkár válaszában
a következőket írta: A Kormány az ország gazdasági teherbíró képességének
figyelembevételével segítséget nyújt
egyházi közösségeink megerősödéséhez, valamint az ezen közösségeink otthonául szolgáló, illetve nemzeti
örökségünk fontos részét képező templomok és egyházi épületek építéséhez,
felújításához, és fejlesztéséhez. Mivel
az egyházmegye jelezte, hogy nincs
elegendő forrása a munkálatokhoz,
így a 300 millió Ft-os támogatás után
a Kormány 200 millió forintot biztosított
a Szombathelyi Egyházmegye részére.
A 2015-ös központi költségvetés terhére 94 millió forintot, a 2016 évi központi
költségvetés terhére 104 millió forintot.
Az államtitkár szerint a döntés következtében a műemléki védettségű épület alkalmassá válik a Mária kegyhelyre
érkező zarándokok fogadására, a hitélet
megerősítésére. Rétvári Bence arról is
írt, hogy a Minisztérium idén „az Egyházi épített örökség védelme és egyéb

áttelepíteni Celldömölkre, ehhez keresnek megfelelő telephelyet a városban.
Az összeszerelő üzem közel húsz főnek
adhat munkát, a celldömölki üzemből
látják majd el az itt összeszerelt lámpákkal az európai piacot. Mint megtudtuk,
Song Hao már húsz éve él Németországban, ott és Ausztriában működnek vállalkozásai, melyek az energiatakarékos
eszközök gyártására specializálódtak.
Egy évvel ezelőtt jelentkeztek Magyarországon, hiszen a Celldömölkön szállodát és kempinget építő JUFA Ungarn
Kft. ügyvezetője, Rudolf Wiedner a kínai
partnerekkel régebbi kapcsolatot ápol.
Fehér László kiemelte, hogy a Celldömölkben rejlő turisztikai potenciál
kiemelkedő, az apartmanházak építésével fejlődik a szálláshely-szolgáltatás, az
Európában egyedülálló beruházásként
megvalósítandó gyógyászati központ
mellett két éven belül remélhetőleg a
lámpagyár is megvalósulhat.
»ÚK
beruházások” előirányzat keretében
több mint 26 millió forinttal támogatta
Celldömölkön a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola épületfejlesztését.

Eladó
Ság hegyen a Celldömölki oldalon
a mesteri útnál jó állapotú pince
1800 m2-es üres telken eladó.
Irányár: 2,5 millió forint.
Tel: 06 70/458-71-68; 06 70/680-68-80
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„Döntöttem. A hűség útját választottam”
Beszélgetés Bihal Zoltán újmisés áldozópappal
Ritkán adódik példa rá, hogy ilyen
kis város katolikus gyülekezetének
két egymást követő évben is van
újmisés áldozópapja. Ez történt Celldömölkön, hiszen két helyi kötődésű fiatalt: tavaly júniusban Nagy
Tamást, idén Bihal Zoltánt szentelte
áldozópappá dr. Veres András megyéspüspök. Bihal Zoltán augusztus elsejétől a jánosházi Keresztelő
Szent János Plébánián teljesít kápláni szolgálatot.

»Hogy vezetett életutad a papi hivatás
felé?
– Kiskunfélegyházán
születtem
1980-ban, Zamárdiban nevelkedtem.
Vas megyébe 1993ban költöztünk, az
általános iskolát Celldömölkön fejeztem
be, majd Szombathelyen folytattam
tanulmányaimat. 1998-ban bevonultam katonának, 2000-től öt éven át
Szombathelyen, a Kiképző Központban
láttam el kiképzési feladatokat. Amikor
2004 év végén megszűnt a sorkatonai
szolgálat, az Apáczai Kiadóba kerültem
személyi sofőrnek. Még a honvédség
keretein belül leérettségiztem, és Esztergályos Jenő tanár úr inspirálására
jelentkeztem a tanítóképző főiskolára.
2008-ban beadtam jelentkezésemet a
Szombathelyi Egyházmegyébe, de püspök úr elutasított. Hazafelé úton Cell-

dömölk akkori plébánosa, Péter atya
azt mondta: „Az Istenszeretőknek minden a javukra válik”. Vártam egy évet,
és 2009-ben újra jelentkeztem, ezúttal
sikerrel jártam. Felvettek a Veszprémi
Érseki Hittudományi Főiskolára, a Boldog Gizella Szeminárium papnövendéke lettem. A képzés hat éves, de én
öt év alatt elvégeztem, és hatod éven
visszamentem a hittanár-nevelőtanár
mesterszakra. 2014. június 21-én dr.
Veres András megyéspüspök diakónussá, majd rá egy évre, idén június 20án áldozópappá szentelt. Következő
napon mutattam be itt, Celldömölkön
első, ünnepélyes szentmisémet.
»Mikor és hogyan talált rád Isten hívó
szava?
– Már gyermekkoromban pap szerettem volna lenni, aztán 18 évesen éreztem először a hívó szót, akkor azonban
még nem éreztem magam méltónak
arra, hogy „igen”-t mondjak. Csaknem tíz évvel később, 2007-ben a jó
Isten küldött egy figyelmeztető jelet:
autóbalesetet szenvedtem, épségben megúsztam. Ekkor döbbentem rá,
hogy Isten mennyire szeret engem, és
mekkora hatalma van felettünk, milyen végtelenül gondoskodik rólunk. A
baleset pillanatában tudtam, hogy addigi életszakaszomnak vége, és másnap bementem a Kiscelli Szűzanyához,
hogy „igen”-t mondjak Isten hívó szavára. Bár a meghívást gyermekkoromtól éreztem, csak a szívbeli, lélekbeli
alkalmasságban nem voltam biztos;
de az Úr a balesetem kapcsán rádöbbentett, hogy nem én magam vagyok
fontos, hanem az, amit Ő akar nekem
adni, és ez nem más, mint a boldogság, hiszen Isten az embert boldogságra teremtette.
»Mit jelent számodra Isten szolgálata,
a papi hivatás?
– A hívást először meg kell hallani. Ezután el kell fogadni. Utána pedig meg
kell élni. Ez a három fontos pontja a
hivatásnak. Ezek mindegyike egy-egy
életszakasz is, így épült fel az én életemben is. Isten nemcsak boldogságra,
hanem szolgálatra is hívja az embert.
Ez a szolgálat a hivatás következménye.
Isten kétféle hivatást ad nekünk: vagy
családit, vagy egyházit. Én az utóbbit
kaptam, és az embereket szolgálom,
mert Isten engem erre kér, erre hív.
»Miért éppen a 118. zsoltárt választottad újmisés jelmondatként?

– Diakónusként is egy fohász volt a jelmondatom: „Uram, Te ismersz engem.
Fogadj el olyannak, amilyen vagyok,
és mutasd meg, milyennek szeretnél
látni.” Azért ezt választottam, mert
hiszem, hogy Isten olyannak szeret,
amilyen vagyok, és az általa adott lehetőségekkel válhatok jobb emberré.
Ő választási lehetőségeket ad, amik
alapján az embernek dönteni kell jó
és rossz között. Ezt hívják szabad akaratnak. Ehhez képest az újmisés jelmondatom már arról szól, amikor a
hivatás elfogadása és megélése közti
határvonalat átléptem: „Döntöttem. A
hűség útját választottam.” Nem a döntés nehéz, hanem a döntésig elvezető
út. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes
az emberi döntés, de a jóra való törekvés a legfontosabb. Ha az ember Isten
mellett dönt, akkor Ő megadja az erőt
ahhoz, hogy kitartson a döntése mellett – ezt kell tudni elismerni.
»Hogyan élted meg első bemutatott
szentmiséd pillanatait?
– Az újmisémben végig hálát adtam
Istennek, hogy idáig elvezetett, és segített ráállni a startvonalra. Mérföldkő,
de minden mérföldkőnek megvan az a
csodálatos előnye, hogy onnantól egyenes az ember útja. Emellett nagyon
sok embernek kell, hogy köszönetet
mondjak, de nem kötelességből, hanem valóban hálás vagyok ott legbelül.
A teljesség igénye nélkül elsősorban
a jó Istennek, valamint tanáraimnak,
plébánosaimnak, káplán atyának, Sági
Jenőné Magdus néninek, Süle Ferencnek és családjának, az Esztergályos családnak, hogy támogattak akár lelkileg,
akár más módon. Továbbá minden jó
szándékú embernek, akik imádkoztak
értem, hogy a szabad akaratból tett
döntésem és választásom velük együtt
eljuthasson a mennyek országába.
»Jelenlegi helyeden, a jánosházi plébánián milyen munkát végzel, és mik a
további terveid?
– Püspök úr rendelkezésében leírta,
hogy elsősorban hitoktatási feladatok
elvégzésére helyezett Jánosházára.
Heti tizennyolc órában tanítok, ezenkívül lelkipásztori feladatokat látok el,
és mindent, amivel a plébános megbíz. Nagy a területi lefedettség, hiszen
tizenhárom település tartozik Jánosházához. Jövőbeni terveim közt szerepel,
hogy tanuljak még. Folytatom az angol
nyelvtanulást, és szeretnék egyházjogból szaklicenciát végezni, amivel a
szombathelyi egyházmegye bíróságában dolgozhatok. Emellett pedagógiai
tanulmányaimat is folytatni kívánom.
»REINER ANITA
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Magas rangú állami kitüntetésben részesült dr. Kovács Antal
Augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott
át Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere. Dr. Kovács Antal, a Kemenesaljai Egyesített Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztályának részlegvezető
főorvosa magas színvonalú munkájáért
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

– Nagy meglepetéssel fogadtam, nehéz
volt elhinnem, hogy egy ilyen kisember
Kemenesaljáról egy ilyen magas rangú
állami kitüntetésben valaha is részesülhet – számolt be az elismerésről dr. Kovács
Antal, a szülészet-nőgyógyászati osztály
részlegvezető főorvosa. – Kétségeim voltak
afelől, hogy megérdemeltem-e vagy sem,
de végső soron munkatársaim véleménye
és szeretete meggyőzött, hogy talán mégis. Egyik munkatársam, mikor tudomást
szerzett a kitüntetésről, és arról, hogy abban milyen rangú és szakmájú személyek
részesültek, azt mondta, hogy míg mások
a rangjuk és a tudományos fokozatuk miatt
kapták, addig én a két kezem munkája miatt. Ne felejtsük el azonban, hogy ez nem
az én érdemem, mivel ez egy csapatmunka. A sikerek nem az én érdemeim, hanem
az egész osztályéi. Dr. Kovács Antal 1951ben Köröskisjenőn született. Egyetemi tanulmányait Marosvásárhelyen végezte az
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi
Karán. 1980-tól Kolozsváron, Marosvásárhelyen, illetve Szászrégen városában
dolgozott szülészként. 1986-tól 1990-ig

Marosrudason a szülészeti osztály osztályvezető főorvosa volt. 1990-ben települt
Magyarországra, így már 25 éve dolgozik
Celldömölkön a kórház szülészeti osztályán,
1993-tól pedig osztályvezető főorvosként
végzi munkáját a városban. Szakmája legvonzóbb tulajdonságaiként a szeretetet, az
empátiát, az emberi együttérzést emeli ki.
– Együtt kell örvendenünk a beteggel. Nem
beszélve arról, hogy vannak sajnos kudarcok is a pályánkon, ezt is fel kell dolgozni,
és később erőt kell, hogy adjon, hogy még
egyszer ne forduljon elő. Ugyanakkor számtalan szakmai sikerről tudnék beszámolni.
Minden egyes szülés egy nagy siker, ha egy
egészséges újszülött megszületik, az mindig egy nagy siker. Nincs jobb érzés, mint
két boldog szülő örömét látni, mikor felsír
az újszülött. Ennél nincs is szebb!
Dr. Kovács Antal hozzáfűzte, valószínűleg a
magas rangú állami elismerés jelenti számára a szakmai pályafutása csúcsát, megjegyezte viszont azt is, hogy ennek ellenére
ő minden egyes születést óriási sikerként
és felejthetetlen élményként könyvel el
»németh nóra
magában.

Generációkon át tartó szenvedély: a bor

az Olaszrizlinget forgalmazzuk. Palackoztunk és a jövőben is fogunk Pátriát is, de
foglalkozunk még e bor „ikertestvérével”,
a Rozáliával és van egy különlegességünk,
mely Koronaszőlőből készül. A Nektár és a
Zenit keresztezéséből jön létre a Valentin. Az
Olaszrizling és a Pátria mellett ezt is szeretnénk a jövőben palackozva árusítani, mint
helyi különlegességet.
»Milyen elismerésekben részesültek eddig?
F. T.: Legrangosabb elismerésünk még
anyósom munkájához köthető. 1958-ban
nemzetközi elismerést kapott Olaszrizlingjére. Azóta számos megyei borversenyről
távoztunk érmes helyezésekkel, de a legkiemelkedőbb a 2001-es keszthelyi Országos
Cserszegi Fűszeres Borverseny volt, ahol 55
bor közül a miénk érte el a legmagasabb
pontszámot.
»Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
F. T.: Már egy ideje fiam, Csaba viszi a gazdaságot, ő fogja tovább folytatni az 1937-ben
megkezdett utat.
F. Cs. A.: Minden téren maximalisták vagyunk, így továbbra is a lehető leggondosabb munkát fogjuk végezni. Nincs rossz
bor, csak rossz gazda – tartja a mondás. Úgy
gondolom, a jó termés érdekében rengeteg
naprakész ismerettel kell rendelkezni, tudni
kell jól beosztani a nap 24 óráját, ami – valljuk be – elég nehéz, hisz méhészkedünk is.
A fizikai munkát én végzem, édesapám pedig folyamatosan segít a jövőben is az értékesítés területén.
»németh alíz

Dr. Kovács Antalnak,
a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-nőgyógyászati
osztályvezető főorvosának munkáját már
számtalan módon elismerték pályafutása
alatt. Az orvos számos
kitüntetés, díj és oklevél büszke birtokosa
lehet, kiemelkedő szakmai tevékenységét
nemcsak páciensei, de kollégái is elismerik.
Augusztus 19-én a nemzeti ünnep alkalmából pedig országos szinten is elismerték
munkáját, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

A minőségi bortermeléshez rengeteg kritériumnak kell megfelelni. Szaktudás, tapasztalat, széleskörű jogi ismeretek, de
az emberi tényező sem mellékes. A kitartó munka és a fáradhatatlan lelkesedés
azonban mindig meghozza gyümölcsét.
Fehér Tamással és fiával, Fehér Csaba Attilával beszélgettem.

»Hogyan került közel a borászat világához?
F. T.: – Eredeti szakmám géplakatos, szakmunkás bizonyítványomat 1953-ban, Szombathelyen szereztem. Levelező tagozaton
elvégeztem a celldömölki gimnáziumot,
majd a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles közlekedésmérnöki képesítést szereztem. Egész életemben a MÁV-nál dolgoztam.
A szombathelyi fűtőházban középvezetői
beosztásban voltam, majd 1973-tól egészen
nyugdíjazásomig a celldömölki fűtőházat
irányítottam. 1969-ben megnősültem, s feleségemmel karöltve a bor iránti szerelem
is belépett életembe, ő ugyanis okleveles
kertészmérnök volt, szülei pedig tekintélyes szőlőbirtokkal rendelkeztek. Édesapja,
dr. Maráczi Jenő 1937-ben alapította a Ság
hegyen 4 és fél hektáros szőlő- és borgazdaságát, amit folyamatosan gondozott, fejlesztett. Halála után gyermekei örökölték a
gazdaságot, feleségem pedig szakmájából
adódóan megtartotta saját részét, folytatta

édesapja munkásságát. Ahogy telt az idő folyamatosan tanultam feleségemtől, mintegy
a segédje voltam. Így kedveltette meg velem a szőlészetet és a borászatot, így szerette meg e két szakmát végül fiam, Csaba is.
»Mi jellemző a birtokra?
F. T.: Kezdetben bakművelésű szőlőink voltak, majd az 1990-es évek elején úgy
döntöttünk, nagyszabású felújítást hajtunk
végre. A fél hektáros birtokon lezajlott a
pinceprésház felújítása, majd szőlőrekonstrukció következett, végül a borászati részt
fejlesztettük tovább. Megtakarított pénzünket folyamatosan visszaforgattuk. Létrehoztunk egy mini borpalackozó üzemet, így
2004 óta már saját magunk palackozhatjuk
borainkat, melyek iránt annyira nagy az érdeklődés, hogy a termés jelentős részét már
ilyen formában értékesítjük.
»Milyen borokat termelnek?
F. T.: Jelenleg legmeghatározóbb borunkat,

7

uk_15_09_11.indd 7

2015.09.08. 20:06:15

OKTATÁS«

Új Kemenesalja » 2015. 09. 11.

EXIT CIRKUSZ’ 2015 – Kijárat a mindennapokból!
CELLDÖMÖLK
A LUKOIL mellett a Sági utcánál
szept. 22.-től – szept.23.-ig
Műsorunk, feledteti minden gondját! Szórakoztató cirkusz műsor!
Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon
díjnyertes állatprodukciók: amerikai törpemalacok. A Párizsi Massie Cirkuszfesztivál díjazottja, Picárd Andrea holland törpekecskéi, makákó és rézus majmai,
valamint indiai futókacsái. A Római Cirkuszfesztivál díjazottja, a Magyar Köztársaság Arany Keresztjével kitüntetett Picard Vilmos és világ legkisebb idomított
chiwavái. Először az EXIT Cirkusz porondján: Olaszországból Monte Carlo
Cirkuszfesztivál díjazottja “ Mosly “ az 5 tonnás elefánt!!!
Akrobatika felsőfokon, Slinky a csőember, Dzsenifer és Gábor lábzsonglőrök az
ikária virtuózai. Vincze Tünde és Magyar Légtornász egyesület légtornász produkciói, Richter Tibor a humoros bűvész. Újdonság: először országos turnén a Közkedvelt ” Apród ” a humoros kis ember, Hrisafis Gábor bohóc tréfák sokaságával.
ÓRIÁSI CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Kedden, minden belépő csak: 1.500.– Ft/fő
A többi napokra, az akciós kuponok érvényesek, aki ezt a kupont felmutatja kettőt fizet - hármat kap kedvezményben részesül. A lelátóra érvényes,
más akcióval nem vonható össze!!
Önöknél, csak néhány napig. Ne hagyja ki!!! Legyenek vendégei és részesei az:
EXIT CIRKUSZ 2015. évi új műsorának!!!
Ne feledjék: EXIT – kijárat a mindennapokból!
Előadások időpontjai:
Hétköznapokon: 8.00 órakor
Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32.
www.exitcirkusz.hu
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Sághegyi Szüreti Napok
2015. szeptember 25-26.
Sághegyi Szüreti Napok
2015
Szeptember 25. (péntek)
10.00 óra és 15.00 óra
Egész nap bábszínház
Fellépnek: a Tücsök Bábcsoport
és az Ultraviolák Bábcsoport
Helyszín: KMKK színházterem
17.00 óra
Pagnacco-i képzőművészek
kiállításának megnyitója
Helyszín: KMKK Móritz - Galéria
19.00 óra
A Besh o droM zenekar koncertje
Helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad
Szeptember 26. (szombat)
10.00–22.00 óra
Kemenesi Piac
helyi és kézműves termékek vására
Helyszín: KMKK előtti tér
10.00–12.00 óra
Játszóház
Helyszín: KMKK előtti tér
15.00–16.30 óra
Szüreti felvonulás bábosokkal,
mutatványosokkal, néptáncosokkal,
mazsorettekkel és fúvószenekarokkal,
zenészekkel, lovasokkal, fogatokkal és
gólyalábas kompániával
Útvonal: Hegyi utca - Sági utca –
Dr. Géﬁn tér
15.00–18.00 óra
Toma szüreti játszóháza
Helyszín: a KMKK előtti tér
16.00-17.00 óra
Merics Nikolett énekes műsora
Helyszín: a KMKK előtti tér
17.00–19.00 óra
Zenés, táncos szüreti műsor
18.00 óra
A „Fesztivál bora” és a „Fesztivál tortája” díjak
átadása
Helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad
20.00 óra
Kowalsky meg a Vega koncert
Helyszín: KMKK előtti szabadtéri színpad
21.30 óra
Tűzijáték
Helyszín: a KMKK előtti tér

Felhívások
A fesztivál bora
Sághegyi borok versenyét hirdetjük a szőlő és bor ünnep
tiszteletére.
Bármely ó- vagy új bor részt vehet a megmérettetésben. A
hűtött mintákat (7dl) szeptember 24-én, csütörtökön 17.00
óráig kell leadni a művelődési központban Benke Csaba szervezőnél. Az eredményhirdetés 26-án szombaton 18.00 órakor, a művelődési központ előtti téren lesz.

A fesztivál tortája
Versenyre hívjuk mindazokat a cukrászokat és sütni szeretőket, akik tudományukkal és kreativitásukkal megalkotják a szüret hangulatát és ízeit megidéző tortákat.
Az alkotásokat szeptember 26-án, szombaton 15.00 óráig
lehet átadni a művelődési központban Reiner Anita szervezőnek. Az eredményhirdetés 26-án, szombaton 18.00
órakor a művelődési központ előtti téren lesz.

Kirakodó vásár
A szüreti kirakodó vásárra jelentkezhetnek kézművesek,
helyi őstermelők és minden vásárﬁát árusító kereskedő.
Időpont: 2015. szeptember 26. (szombat) 10.00 óra Jelentkezési határidő: szeptember 24. (csütörtök) 18.00 óra. Információ: Veres Szabina szervezőnél (95/779-302)

Szüreti felvonulás
Várjuk mindazoknak a baráti társaságoknak, közösségeknek, egyéneknek, fogatosoknak, mezőgazdasági kisgépek tulajdonosainak a jelentkezését, akik jelmezesen
feldíszítve felvonulnának. A legszínesebb, legötletesebb
résztvevők díjazásban részesülnek. A menet 2015. szeptember 26-án szombaton 15.00 órakor indul. Jelentkezés
és információ Jenei Krisztina szervezőnél (95/779-302)
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Emlékezés Csótár Csabára (1946–2015)
2015. június 25-én
döbbenetes hírt kaptunk. Kedves barátunkat életének 70.
évében
álmában
érte a halál. 70 év
egy ember életében
sok vagy kevés, ezt
nehéz megítélni. Ő
maga a saját életét 80 évre regisztrálta.
De az ő élete tartalmas, hasznos és sokrétű volt. Tokorcsról ötgyermekes családból indult. A celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban érettségizett. Munka
mellett főiskolai diplomát szerzett. 35
évet töltött a Magyar Vöröskereszt Celldömölk járási és városi szervezetének
élén. Erre a pozícióra az akkori vezetők
kérték fel. A kiválasztás sikeresnek bizonyult, ezt életpályájával bizonyította.
Természetesen a feladatkörhöz állandó
oktatások, továbbképzések kellettek.
Munkájában prioritást kapott a vöröskeresztes alapszervezetek létrehozása,
véradások szervezése, a rászorultak segítése, az emberekkel való foglalkozás.
Vas megyében két helyen szerveztek véradást: Szombathelyen és Celldömölkön.
E munkában jelentős segítséget kapott
Dr. Marosfalvy Ferenc igazgató főorvostól
és csapatától a vérellátóban. A MÁV, Keripar, Kesztyűgyár, Élgép, Celltex voltak
legnagyobb bázishelyei. A falvak közül
Jánosházát emelném ki. A programokat nemcsak szervezte, hanem maga is
véradó volt 2006-ig. Kiemelkedő munkájáért többször dicséretet, elismerést,
kitüntetést kapott: Vas megyéért Emlékérmet, miniszteri dicséretben is részesült. Nagy figyelmet fordított az elesett,
rászoruló családokra. Részükre rendszeresen biztosított segélyeket, ruhát, élelmiszert, bútort. Ma már kevesen tudják,
hogy Vas megyében Celldömölkön és
Sárváron vöröskeresztes bolt működött,
ahol éveken át jó árszínvonalon értékesítettek élelmiszereket. Ez ma is hiányzik.
Csótár Csaba neve nem ismeretlen azoknak sem, akik jogosítványt szereztek.
Évtizedeken át vizsgáztatott elsősegély
ismeretből. Kiemelkedő tevékenységé-

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a Németh Lajosról szóló megemlékezés szerzője helyesen: Jókay Zsuzsanna. Az érintettek
szíves elnézését kérjük.

re országosan is felfigyeltek. 1985–90
között a Magyar Vöröskereszt országos
vezetőségének is tagja volt. Kikérték a
véleményét s tapasztalataival segítette a szervezet munkáját. A bürokráciát
nehezen viselte. Életfilozófiája a területi
munka és az emberekkel való személyes
kapcsolat fontossága volt. Az élet egyértelműen őt igazolta. A határon túli magyarok segítése munkaköréből fakadt.
1989-ben a romániai forradalom idején
Erdélybe segélyszállítmányt vittek sógorával, Kovács Gáborral. Aggódtunk és
féltettük, hiszen ott nem volt vérmentes
a forradalom. A feladatot sikeresen teljesítették. Később Ukrajnában hasonlóan
segítettek a külhoni magyar családoknak. Hazánkban az árvízkárosultaknak a
celldömölki szervezet rendszeresen adományozott segélycsomagokat. A Magyar
Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének
szervezésében rendszeresen vezette
azon táborokat, ahol mozgássérült gyerekek részére biztosítottak programokat.
Figyelmet fordított arra is, hogy területéről minél több fiatal vehessen részt
az üdüléseken. A munkahelye mellett
éveken át sikeresen vezette a TIT celldömölki munkáját. Író-olvasó találkozókat,
kulturális rendezvényeket szervezett.
Dr. Marosfalvy Ferenc a következőképpen emlékezik rá: – Hosszú éveken keresztül volt a városi Vöröskereszt elnöke.
Közös munkánk középpontjában a vérellátás állt. Számos konferenciának volt
színhelye Celldömölk, amelyet közösen
szerveztünk Csótár Csabával, ezek közül
kiemelkedő jelentőségű a Vöröskereszt
centenáriumi rendezvénysorozata, amelyek fő témája az egészségügyi nevelés;
az egyhetes rendezvény záróakkordjaként véradónapot tartottunk, ettől
kezdve 20-30%-kal megnőtt a véradók
száma. Örökös optimizmusa másokat is
magával ragadott.
Erdélyi Antal: – Harminc éven keresztül
dolgoztam együtt Csabával, mint alsósági vöröskeresztes titkár. Az ő segítségével hoztuk létre az alapszervezetet 100
fővel, amely hamarosan 300 főre bővült.
1981-ben létrehoztuk a vöröskeresztes
emlékparkot, amelyet a Vas Népe is
megörökített. Együttműködésünk baráti
kapcsolattá fejlődött.
Molnár Gábor: – A Vöröskereszt és a
TIT munkájában hosszú időn keresztül
együttműködtünk. Az ifjúsági vöröskeresztes napok rendezvénysorozata évente került megrendezésre. Kiemelkedő
szervezőkészségével hozzájárult a térség művelődéspolitikájához – író-olvasó

találkozókat szervezett. Számtalan járási,
megyei vöröskeresztes rendezvényt bonyolítottunk. Munkakapcsolatunk korrekt
és a mai kor számára példaértékű volt.
2006-ban, mielőtt nyugdíjba vonult, kiválasztotta utódát és megfelelő útmutatásokkal látta el.
A színfalak mögött csak azok tudták,
milyen volt, akik közel kerültek hozzá.
Kovács Judittal, aki a volt Vörösmarty
Óvoda vezetője volt, 48 évig boldog házasságban éltek. Házat építettek, folyamatosan fejlesztették a saját erejükből
kétkezi munkájukkal… Készült a nyugdíjas évekre: Tokorcson szőlőt telepített,
faházat épített. Két gyermeket neveltek,
Adriennt és Csabát, akik négy unokával,
Szabolccsal, Hannával, Zalánnal és Csabával örvendeztették meg. Mindennapos figyelemmel kísérte fejlődésüket. A
rokonsággal, barátaival szinte napi kapcsolatban volt. Mindig ott volt e rohanó
világban, a segítőkészsége határtalan
volt.
Rendszeresen és sokat olvasott gyermekkora óta. Könyvtárában fellelhető
minden jelentős író műve: Jókai, Babits,
Mikszáth stb. Erdély története különösen érdekelte. Ez is mutatja sokoldalúságát, amivel soha nem kérkedett.
Családi kapcsolatok révén ismerte meg
Erdélyt. Hargita, Nagyvárad, Székelyföld.
Többször jártam vele e tájon. Ismerte és
megszerettette velem, amiért köszönet
jár. Nagyszerű közösségi ember volt, aki
szerette és imádta a jó társaságot, sok
nótát, operettet ismert. A 80-as évek
elején a székely himnuszt rendszeresen
elénekelte, mikor nálunk még tabunak
számított.
Sármos egyénisége hiányozni fog, emlékét megőrizzük, hiányozni fog.
»vórum istván
Nyugodj békében!
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Örül az új rendelőintézetnek?

»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Szóka
Dávid

Egyelőre nem sokat hallottam az új rendelőintézetről.
Izsákfai vagyok, és mindig is a
környéken laktam, így természetesen én is a Kossuth utcai
SZTK-ba járok ellátásra. Szerencsére azonban erre nagyon
ritkán kerül sor. Legutóbb idén
nyáron voltam, de csak egy
fogászati rutinellenőrzésen. A
gimnáziumhoz járunk kosarazni a barátaimmal, úgyhogy
végigkövethettük az építkezés
folyamatát, de a kész rendelőintézetet eddig még nem
láttam. Bár őszintén remélem,
hogy ezután sem fogom majd
sűrűn látogatni.

Kovács
Ottó

Tavaly hallottam először, hogy
új rendelőintézet fog épülni
a kórház területén, és természetesen nagyon örültem
a hírnek. Nem sűrűn fordultam meg a régi Kossuth utcai
épületben, legtöbbször csak
kontrollra járok, fülészetre, fogászatra, szemészetre. Nagyon
jó ötletnek tartom, hogy most
majd végre egy helyre kerül
az összes ellátás. Nem tudom,
mikortól működik majd hivatalosan is az új rendelő, de reménykedem abban, hogy az
épülettel együtt az eszközök
és az ellátás is korszerűsödik,
modernizálódik.

dr. Györkös
Péter

Nagyon jó, hogy átkerül a
rendelőintézet a kórház mellé, így egy helyen lesz majd
az összes ellátás, a kórház, a
szakrendelő, a mentőállomás.
Ezzel talán az ellátási idő is lerövidül, és szerintem a vidékieknek sem okoz majd gondot,
hogy megtalálják. A Kossuth
utcai rendelőben nagyon szűkös volt a hely, és az épület
is elavult már, egyértelműen
felújításra szorul. Ráadásul,
ha jól tudom, régen a járási
bíróság működött itt, így kevésbé alkalmas arra, hogy itt
működjön az egészségügyi
ellátás.

Nagyné
Tálos
Rita

Nagyon örülök az új rendelőintézetnek, nem utolsósorban
azért, mert én is ott fogok
dolgozni, a tüdőgondozóban
szakasszisztensként. Rengeteg
előnye van: modern, tágas. Az
egyetlen hátránya talán csak
a megközelíthetősége, kellene mellé egy buszmegálló és
több parkolóhely sem ártana. Az épület viszont nagyon
praktikusan van kialakítva, és
kívülről is szép. A legfontosabb
fejlesztésnek azonban az új
röntgengépet tartom, amellyel
végre azonnal kiértékelhetővé
válnak az eredmények, nem
kell heteket várni.
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Nyárbúcsúztató rendezvény a városközpontban
Nyárbúcsúztató rendezvényt tartott a
Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület. Idén rendezvény keretében
került sor az évek óta nagy népszerűségnek örvendő „Gurul a város” elnevezésű játékos sportvetélkedőre.
Játékos, sportos rendezvénnyel búcsúztatta Celldömölk az idei nyarat. Ötödik alkalommal került ugyanis megrendezésre
a „Gurul a város” elnevezésű vetélkedő,
melyet először 2011-ben rendeztek meg
az Ifjúság téri parkolóban Gyuricza Imre
kezdeményezésére. A versenynek aztán
évről évre egyre több nevezője és érdeklődője akadt, míg ki nem nőtte eredeti
helyszínét. Idén, augusztus 29-én már a

KMKK előtti téren került megrendezésre
a kerekezők versenye, ahol a nyárvégi
kánikula ellenére ezúttal is sokan gyűltek össze egy sportvetélkedő erejéig.
30 indulója volt a versenynek, két korcsoportban és négy versenyszámban,
kerékpárral, görkorcsolyával, rollerrel és
gördeszkával lehetett nevezni a megmérettetésre. Az akadálypálya építésében
és a verseny levezénylésében idén is
Kondics Balázs, a Városi Általános Iskola
pedagógusa volt a szervezők segítségére,
aki a közlekedési versenyekre évek óta
készíti fel a helyi diákokat. A nevezőknek két fordulóban kellett teljesíteniük a
pályát, a két rajtolás időeredményének
összevetése adta meg az egyes kategó-

Győzelem az extraliga nyitányán
Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka
– Egri Coop SC 6-2, asztalitenisz extraliga mérkőzés
Páros: Fazekas, Ecseki – Pálosi, Timafalvi 3:1 (5, 5, -9, 7). Könnyed játékkal
szerzett 2-0-s előnyt a hazai kettős, a
harmadik szettben azonban kicsit kiengedtek, de győzelmük egy percig sem
forgott veszélyben. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Lindner – Bari 3:1 (6, -10,
3, 5). Lindner magabiztos játékkal nyerte az első egyéni párharcot. (2-0) Ecseki
– Timafalvi 2:3 (-8, 8, 7, -8, -7). Ecseki
volt az esélyes, de fiatal ellenfele bravúros győzelmet aratott. (2-1). Fazekas
– Pálosi 3:0 (9, 4, 4). A rutinos Pálosi az
első szettben még megnehezítette Faze-

kas dolgát, de a folytatásban meg kellett
hajolnia a nagyobb tudás előtt. (3-1).
2. kör: Lindner – Timafalvi 3:0 (1, 6, 7)
Lindner ezúttal is magabiztosan, könynyedén nyert. (4-1) Fazekas – Bari 3:0
(5, 5, 7) A papírforma ezúttal is érvényesült, Fazekast nem tudta megszorítani
Bari. (5-1). Ecseki – Pálosi 2:3 (10, -11, 6,
-4, -9). Ecseki tompán, fáradtan játszott,
ami betudható annak, hogy rengeteg
nemzetközi mérkőzést játszik az utóbbi
időben. (5-2).
3. kör: Fazekas – Timafalvi 3:0 (7, 3, 7).
Fazekas esélyt sem adott ellenfelének,
simán nyert. (6-2).
Győzött: Fazekas 3, Lindner 2, Fazekas–
Ecseki, illetve Timafalvi 1, Pálosi 1. »CSL

riák helyezéseit. Habár a gyerekek között
kiélezett versengés zajlott, a próba végén azonban senkinek nem kellett búslakodnia, hiszen minden induló elismerő
oklevéllel térhetett haza. Nem a verseny
volt azonban az egyetlen nyárbúcsúztató
program, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület tombolával, kirakodóvásárral, ugrálóvárral, társas- és egyéb
játékokkal várta a térre látogatókat. Végül
aztán a zene és a mulatozás sem maradhatott el, este hét órától a Mokka Tribute
Band lépett színpadra, hogy egy könnyed
koncert keretében búcsúztassa együtt a
nyarat Celldömölk lakosaival.
»NN

Bajnoki mérkőzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 16:2
Iván Csaba 4, Ölbei Péter 4, Baranyai
Domonkos 4, Lukács Balázs 3, Iván
Csaba–Ölbei Péter páros illetve dr. Németh Gábor 1, dr. Németh Gábor–Teket Attila páros.
A helyi rangadón meglepetés volt a
CVSE II. nagyarányú győzelme.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
Turris SE Sopron III. 13:5
Tamás László 4, Szabó Ferenc 4, Iván
Bertold 2, Csapó László 1, Szabó Ferenc–Iván Bertold, Tamás László–
Csapó László párosok.
A két páros megnyerése lendületet
adott, s így magabiztosan hoztuk a
két pontot.

A CVSE Vulkánfürdő NB II-es női kézilabda-csapatának őszi sorsolása:
1. forduló:

09. 20. vasárnap

Felnőtt: 16:00, Junior: 14:00

CVSE Vulkánfürdő – Vady Mosonszolnok

2. forduló:

09. 27. vasárnap

Felnőtt: 16:00, Junior: 14:00

CVSE Vulkánfürdő – Tapolca

3. forduló:

10. 04. vasárnap

Felnőtt: 16:00, Junior: 14:00

CVSE Vulkánfürdő – SZESE Győr

4. forduló:
5. forduló:

CVSE szünnap
10. 23. péntek

6. forduló:

Felnőtt: 18:00, Junior: 16:00

CVSE Vulkánfürdő – Dr. Lupo Büki TK

CVSE szünnap

7. forduló:

11. 07. szombat

Felnőtt: 17:00, Junior: 15:00

Komáromi VSE – CVSE Vulkánfürdő

8. forduló:

11. 15. vasárnap

Felnőtt: 17:00, Junior: 15:00

CVSE Vulkánfürdő – Veszprémi Egyetem SC

9. forduló:

11. 22. vasárnap

Felnőtt: 15:00, Junior: 17:00

Sárvári Kinizsi SE – CVSE Vulkánfürdő

10. forduló:

11. 29. vasárnap

Felnőtt: 17:00, Junior: 15:00

CVSE Vulkánfürdő – Körmendi DMTE

11. forduló:

12. 05. szombat

Felnőtt: 18:00, Junior: 16:00

Student Komfort KUK – CVSE Vulkánfürdő
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Még nem tudni
Celldömölk – Körmend 1-1 (0-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 3. forduló 2015. augusztus 29.
Vezette: Takács Ryan Lee (Bedi Tamás,
Nagy Viktor).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Varga,
Györkös – Enyingi Márk (Horváth 73. p.),
Manganelli, Gorácz (Németh 50. p.) – Virág
(Szép 61. p.), Sinka (Piri 61. p.), Enyingi Marcell (Heim 73. p.). Edző: Koman Vladimir.
Körmend: Szabó – Varga, Balikó, Kósik,
Burka – Németh, Makai, Török, Osvald
(Cser 87. p.) – Niksz, Takács (Horváth 92.
p.). Edző: Molnár Károly.
Góllövők: Piri Balázs (83. p.), illetve Niksz
Tamás (57. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Körmend U19
10-0 (5-0) G.: Sztojka Olivér 4, Huszár Tamás, Czöndör Bálint, Benkő Bence 2, Domonkos Róbert, Pázsi Máté. A 8. perctől
emberhátrányba kerülő vendégek jelentős
méretű vereségbe szaladtak bele a nagy
kedvvel játszó hazaiaktól.
Celldömölk – Kemenesalja 6-0 (3-0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei labdarúgó
bajnokság 4. forduló 2015. szeptember 5.
Vezette: Armstrong Robin (Rigó Martin,
Péntek Zsuzsanna).
Celldömölk: Heiner– Vajda, Bodor, Varga,
Györkös (Horváth 60. p.) – Enyingi Márk
(Gorácz 57. p.), Győrvári (Németh 54. p.),
Manganelli – Virág (Enyingi Marcell 46. p.),
Sinka, Piri (Szép 57. p.). Edző: Koman Vladimir.
Kemenesalja: Bíró – Ambrus, Dénes, Kóbor, Németh (Mendel 73. p.) – Dobson K.,
Sebestyén (Ruzsa 76. p.), Kovács Krisztián
(Mógor 40. p.), Kovács Kristóf, Horváth –
Dobson D. Edző: Hudák Tamás.
Góllövők: Bodor Tibor 2 (3. és 5. p.), Virág
Martin (30. p.), Szép Dániel 2 (63. p.és 71.
p.) és Sinka Gábor (73. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Kemenesalja
U19 5-0 (1-0) G.: Czöndör Bálint, Heim
Martin 4. Továbbra is 100%-os teljesítménnyel 27-0-ás imponáló gólkülönbséggel a tabella élén a fiatalok.
U16: Celldömölk U16 – Kemenesalja U16
5-0 G.: Kocsis Barnabás, Pázsi Máté 3, Zseli
Bálint.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Még nem tudni, a Körmend elleni hazai
pontvesztés mit jelent majd a végelszámolásnál, annyi bizonyos, hogy három csapat:
a Répcelak (12), a Körmend (10) és a Celldömölk (10) indította legjobban a pontgyűjtést a bajnokságban. Mindhárman a
négy forduló alapján biztosan hozzák eddig
a „kötelező” meccseket, és ha ez továbbra
is így marad, akkor az egymás ellen elért
eredményeik határozzák meg majd köztük a sorrendet. Ebben a lehetséges végső
elszámolásban kerültünk lépéshátrányba
most, persze még nagyon korai bármit is
előrevetíteni. Annyi a tény, hogy a körmendiek két nagyarányú győztes mérkőzés minden önbizalmával bátran fociztak a
Kolozsvár utcában, három-négy játékosuk
is az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtott és ez elég volt a pontszerzésükhöz.
A cellieknél nem voltak ilyen kiugró teljesítmények, nem találtuk az ellenszerét a
vendégek fegyelmezett védekezésének és
többször meggyűlt a bajunk a gyors kontrákkal. Mégis a védelem hathatós segítsége kellett ahhoz, hogy a már 11 gólos Niksz
Tamás ellenünk is betaláljon. Nagyon fogyott az idő és kellett a véghajrára teljesen
átalakított támadósor frissessége ahhoz,
hogy egy gyors és ilyen módon váratlan
kényszerítőzés után Piri Balázs kiegyenlítsen. Igazságosnak nevezhető a döntetlen,
még ha ezt nem is szívesen ismerjük el.

A Körmend egyébként a negyedik fordulóban kilencet rámolt be a következő ellenfelünknek, a Vasvárnak, igaz, mi sem
spóroltunk a gólokkal: hatot rúgtunk a Kemenesaljának. Most minden bejött, ami az
előző meccsen nem: volt rögtön az elején
egy nagyon eltalált Bodor-féle átlövés gól,
majd a még a gól hatása alatt álló vendégvédelem összeügyetlenkedett még
egyet, amit most fejjel ért el Bodor Tibor.
Aztán Virág Martin mutatta be, hogy idén
is számíthatunk okos góljaira, majd Szép
Dani már a második félidőben egy közeli
a kapusról lecsorgót értékesített először,
de nehogy szó érje a ház elejét, utána lőtt
egy hosszú felső sarkosat is. Aztán jött a
hatodik, ami nem önmagáért volt nagyon
fontos, hanem azért, hogy Sinka Gáborról
a két évvel ezelőtti megyei gólkirályról lejöjjön a lelki teher, ami mindig nyomasztja
az embert egy új csapatban, új közönség
előtt. Érdeklődve várjuk a folytatást, ami –
ahogy említettem már – a rapszodikusan
szereplő Vasvár ellen idegenben történik
meg, otthon veretlenek (egy győzelem,
egy döntetlen), idegenben pedig két nagy
zakó a mutatójuk. Aztán a hatodik fordulóban az újonc Egyházasrádóc lesz hazai
pályán az ellenfél, remélhetőleg jó ráhangolódást adva majd a Magyar Kupa szeptember 23-ai Újpest elleni derbijére.
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Cell-tank

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL!

Vállaljuk – külföldre, belföldre
egyaránt – iskolai kirándulások,
baráti társaságok, színházlátogatók,
esküvőkre és egyéb csoportos
rendezvényekre személyek szállítását
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.
(Egyéni kívánságok ﬁgyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234

A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
ÚJDONSÁG!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!
Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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