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30 éves a város



Celldömölk, Kossuth L . u. 16. • Telefon: 95/423-423
A tájékoztatás nem teljeskörü, részletek és további információ: 
www.cellkabel.hu címen található!

Megköszönve a 2008 évi bizalmat és vásárlást,
2009-ben is szerettel várnak minden gépjármû tulajdonost, 
gépjármûveik kedvezményes üzemanyagellátása érdekében.

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!
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Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
Új év küszöbén állunk. A mögöttünk lévô
2008-as esztendô bár nehéz év volt, szá-
mos sikernek örülhettünk. A 2009-es esz-
tendôre tekintve mit várhatunk? Eredmé-
nyes évet, hiszen megvalósulhatnak a ko-
rábban megfogalmazott elképzeléseink,
kitûzött céljaink. Ugyanakkor megoldandó
problémák várnak ránk, amelyekkel meg-
újult lendülettel, további kitartással kell
foglalkoznia önkormányzatunknak.
A mögöttünk lévô esztendô gazdaságilag ne-
héz év volt. Ez az ország, a központi költség-
vetés helyzetére és a világgazdasági helyzet-
re egyaránt vonatkozik. Tudjuk jól, és a pénz-
ügyi, gazdasági szakemberek is elmondják,
hogy a következô év sem lesz könnyebb. De
tenni kell a dolgunkat, mûködtetni, és fôként
fejleszteni kell a várost az itt élôk örömére és
érdekében. Élhetô várost kell teremtenünk.
Büszkén mondhatjuk el, hogy idén 30 éves
várost ünnepelhetünk.
Úgy gondolom, az emberek, a családok
életében sok értéket felsorolhatunk, ame-
lyek meghatározóak. De ezek közül is leg-
fontosabbnak azt tartom, hogy egészsége-
sen élhessünk, és legyen munkánk, hogy
megteremthessük magunknak és csalá-
dunknak a mindennapi élethez szükséges
feltételeket.
A világgazdasági válság Celldömölkön is
érezteti hatását, hiszen sajnos a munkahe-
lyek megszûnése szûkebb környezetünk-
ben, Vas megyében is várható. Sok celldö-
mölki jár el más településekre dolgozni,
akik az ottani munkáltatóktól függenek, hi-
szen a gazdasági recesszióval mindenütt
meg kell küzdeni. Városvezetôként a ko-
rábbi években is megtettem mindent,
hogy megtartsuk és fejlesszük a celldömöl-
ki munkahelyeket. Ennek legjobb példája a
Wewalka Kft. és a Kônig Maschinen Kft.
gyarapodása. Ebben az évben is segíteni
fogok minden vállalkozásnak, cégnek,
amelyek támogatást kérnek a munkahely-
teremtéshez, fejlesztési céljaik megvalósí-
tásához. Az Európai Uniótól igényelhetô
források átcsoportosításával a kormány
megteremtette a lehetôségét annak, hogy
a gazdaságfejlesztés prioritást élvezzen. A
vállalkozások nagyobb mértékben juthat-

nak európai uniós támogatásokhoz, ame-
lyek segítségével fejlôdhetnek, és újabb
piacokat szerezhetnek.
A város, önkormányzatunk is gazdasági ne-
hézségekkel küzd, hasonlóan más önkor-
mányzatokhoz. A városvezetés nagy erôfe-
szítéseket tesz azért, hogy a kialakított in-
tézményrendszerünket a legkisebb zökke-
nôkkel mûködtesse tovább. A pénzügyi
problémák ellenére sem mondhatunk le
azonban arról, hogy a város életét, hosszú
távú fejlôdését meghatározó beruházások
megvalósuljanak. Örömmel mondhatom
el Önöknek, városlakóknak, hogy az elôzô
év a sikeres pályázatok esztendeje volt.
Olyan fejlesztéseket sikerült megalapoz-
nunk, amelyek a következô években való-
sulhatnak meg, és jelentôs hatással lesznek
a városra.

Kedves Celldömölkiek!
Városvezetôként büszkén jelenthetem be,
hogy az országos átlagot tekintve jóval
eredményesebbek voltunk az európai uniós
támogatások lehívásában. 1 milliárd 632
millió forintot nyertünk különbözô fejleszté-
si elképzeléseink megvalósításához. Hadd

soroljak fel Önöknek néhányat azok közül,
amelyeket decemberben a város képzelet-
beli karácsonyfája alá tehettünk. A város-
mag-rehabilitációs programra 757 millió Ft-
ot fordíthatunk, ebbôl 539 millió Ft a támo-
gatás. Az általános iskola felújítását 613 mil-
lió Ft-ból valósítjuk meg, amelyhez 500 mil-
lió Ft pályázati forrást nyertünk. A turizmus-
fejlesztést megcélzó program, a Kemenes
Vulkán Park kialakítása a Ság hegyen 510
millió Ft-os beruházás lesz, 433 millió Ft-os
európai uniós támogatással. Az itt élôk ér-
dekében szeretnénk tovább fejleszteni a Ke-
menesaljai Egyesített Kórházat, ehhez egy 1
milliárd Ft-os pályázatot nyújtunk be.
Celldömölk idén ünnepli várossá avatásá-
nak 30. évfordulóját. Ez az évforduló ran-
got ad, és egyúttal kötelez. A celldömölki
kistérség központjaként, a tíz Vas megyei
város egyikeként kiemelt szerepet tölthe-
tünk be a bennünket körülvevô települé-
sek között. Fejlesztéseink így egyúttal a
kistérségi településekre, a kistérségben
élô 28 ezer lakosra is pozitív hatással van-
nak. Céljaink, elképzeléseink meghatáro-
zóak az oktatás, a kultúra, az egészségügy,
a gazdaság területén egyaránt. 
Nekünk, városvezetôknek és Önöknek, vá-
roslakóknak össze kell fogni, hogy a cél-
jainkat közös erôvel valósíthassuk meg
szeretett Celldömölkünk érdekében. Pol-
gármesterként továbbra is minden erôm-
mel azon leszek, hogy a város töretlenül
fejlôdhessen tovább. Az eddigi munkámat
folytatva ezentúl is összefogom a különbö-
zô szervezetek azon kezdeményezéseit,
amelyek városunk javát szolgálják.

Kedves Celldömölkiek!
A 2009. év elején kívánom Önöknek, ma-
gunknak, hogy jó egészségben, sok öröm-
ben, sikerekkel és eredményekkel teljen el
az esztendô. A város vezetése nevében kí-
vánom, hogy gyarapodjunk, emberi kap-
csolataink még teljesebbek legyenek, éle-
tünk váljon a lehetô legboldogabbá. Bol-
dog új évet, Celldömölk!

FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER



2008. december 18-án tartotta Celldö-
mölk Város Képviselô-testülete az év
utolsó ülését. Fehér László polgármester
beszámolt a két ülés között történtekrôl,
ebben a napirendi pontban elmondta
többek között, hogy a Magyar Hospice
Alapítvány tájékoztatja a város képvise-
lôit, hogy Celldömölkön is megkezdte
mûködését. Tudvalevô, hogy az alapít-
vány tevékenységi köre, hogy megfele-
lô életminôséget biztosítson a gyógyít-
hatatlan betegek számára, de a hozzá-

tartozóknak is segít feldolgozni a gyászt.
Az ülésre eljött Góra Balázs, a közoktatá-
si miniszter képviselôje, aki tájékoztatta
a testületet az iskolafelújítási pályázat si-
kerességérôl, elmondta, hogy mivel öt-
szörös volt a túljelentkezés, megemelték
az eredetileg tervezett pénzügyi keretet,
és 2008. december 17-én 3,1 milliárd fo-
rintot osztottak szét 20 pályázó között,
amelybôl 7-en Vas megyeiek, a pályázat
legnagyobb nyertese pedig Celldömölk.
A vasúti menetrendhez igazodva válto-

zott a helyi tömegközlekedés menet-
rendje is. Részletes információkat a város
honlapján (www.celldomolk.hu), illetve
a polgármesteri hivatal mûszaki osztá-
lyán, Szabó Istvántól kaphatnak az ér-
deklôdôk. 
A liget kerékpár- és gyalogútjának építé-
se tavasszal megkezdôdik, ehhez kap-
csolódóan döntött a testület egyhangú-
lag a székelykapu felújításáról, és 500
ezer forintot szavazott meg erre a célra. 
A testületi ülés végén Fehér László pol-
gármester minden celldömölki lakosnak
békés ünnepeket és eredményes új évet
kívánt.
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Fehér László polgármester karácsony
elôtt tartotta szokásos évértékelô beszé-
dét a város vállalkozói, intézményveze-
tôi és a polgármesteri hivatal osztályve-
zetôi számára a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtár színháztermében.

Pálné Horváth Mária, az intézmény igaz-
gatója köszöntötte az egybegyûlteket,
majd versmondók és az Ádám Jenô Ze-
neiskola pedagógusai és növendékei sze-
repeltek. 
Ezután Fehér László elmondta, hogy
2008. a sikeres pályázatok éve volt. A 20
beadott pályázatból 9-et mondhat az
önkormányzat nyertesnek szemben az
országos átlaggal, ahol a beadott pályá-
zatok száma átlagosan 6,2, ezek közül a
nyerteseké 2,2. A város számára megítélt
összeg 1 milliárd 632 millió, míg az orszá-
gos átlag 355 millió forint. Ez az összeg
már magában foglalja a két legutóbb ki-
hirdetett jelentôs pályázati sikerünket, a
városmag-rehabilitációs és az iskola-
felújítási pályázatot is.
Beszélt az elmúlt év és az elôttünk álló
esztendô várható nehézségeirôl is, de cél-
ként az élhetô város megteremtését tûzte
ki az itt élôk örömére és érdekében. Ezután
röviden vázolta az elmúlt illetve a 2009-es
év költségvetését, majd a 2008-as beruhá-
zásokat említette, úgy mint a bölcsôde
felújítását (amely 123 millió forintos be-
ruházás volt minimális, 3 millió forintos
önerôvel), a városháza építését, melynek
befejezése várhatóan 2010-ben lesz, a hul-
ladékudvar átadását, melyet hasonlóan a
bölcsôde felújításához, szintén nagyrészt
uniós és állami forrásokból sikerült finan-
szírozni 10%-os önerôvel. Részletesen is-
mertette a 2008-ban beadott és sikeressé
minôsített pályázatokat, ilyenek a város-
mag-rehabilitációs pályázat, melynek össz-
költsége 757 millió 690 ezer forint, ebbôl a

támogatási összeg 539 millió forint. Ez a
pályázat magában foglalja a Szenthárom-
ság tér park-, a Dr. Géfin tér és a Hollósy
Jusztinián tér felújítását, a Sági úti 11 eme-
letes tömbbelsô parkolóépítését, a Sági
út–Ifjúság tér belsô parkoló kialakítását, a
mûvelôdési központban art-mozi felszere-
lését, a volt tûzoltósági épület átalakítását,
a Kapuszín-ház, a kereskedelmi központ
(volt Áruház) épületének és a volt Joachim-
ház felújítását, átalakítását.
Az iskolafelújítási projekt kapcsán elmond-
ta, hogy a városmag-rehabilitációs pályá-
zathoz hasonlóan szintén a régió legna-
gyobb pályázata, hiszen 500 millió forintot
kaptunk támogatásként. Ennek a pályázat-
nak az összköltsége 613 millió 269 ezer
forint. A támogatás mértéke 81,53%. 
Sikeresen pályázott a város a turizmusfej-
lesztést illetôen is, hiszen több mint 433
millió forintot nyertünk a Vulkán Park lét-
rehozására, amely egy 510 millió forintos
összköltségû beruházás, és a tervek szerint
a Ság hegyen egy geológiai tanösvényt,
kôparkot, borösvényt, játszókertet, a hegy
lábánál pedig egyebek mellett bemutató-
termeket, vendéglátó egységeket is ma-
gában foglaló fogadóházat hoznak létre. 
A hazai forrásból támogatott projektek:
az izsákfai sportöltözô bôvítése 5,5 millió
forintos támogatással, a Hámán Kató és
Temesvár utcák felújítása, a ligeti kerék-
párút- és járdaépítés. A polgármester be-
számolt továbbá az elkészült beruházások-
ról is (Kodály, Akácfa, Vörösmarty utcák
felújítása, a gimnázium akadálymentesíté-
se). Megemlítette a 2008-ban alakult
úszóegyesületet. A gazdasági területet
érintve kiemelte a Kônig Maschinen Sütô-
ipari Gépgyártó Kft. és a Wewalka Cukrász-
termékgyártó és Kereskedelmi Kft. sikeres
pályázatát, mely újabb munkahelyek te-
remtését tette lehetôvé a városban. 

»LOSONCZ ANDREA

A sikeres pályázatok éve

Felújítják a székelykaput

2009. január 2-án reggel 6 óra 55
perckor született a Kemenesaljai
Egyesített Kórházban az idei év el-
sô újszülöttje. Dohi Milán 3040
grammal és 47 centiméterrel jött a
világra. Édesanyja, Dohi Ramóna
elmondta, hogy háromnegyed 6-
kor kezdôdtek a fájásai, 7 órakor
pedig már karjaiban tarthatta kis-
fiát. A szülésznôk elárulták, hogy a
kis Milán burokban született, és
ilyet ôk is ritkán látnak. Az édes-
anya és a baba jól vannak, Mester-
házán várták haza ôket az édesapa
és a nagyszülôk. 
Három nappal késôbb, január 5-én
éjjel született az elsô celldömölki
újszülött, Panyi Adrián 2200 gram-
mal és 46 centiméterrel. Ô is elsô
babaként érkezett a családba. Pici
súlya miatt még aznap Szombat-
helyre szállították. 
Fehér László polgármester a hosszú
éves hagyományokhoz hûen mind-
két édesanyának gratulált és aján-
dékcsomaggal kedveskedett nekik. 

»LA
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Búcsú Tima Lászlótól

Gyászoló Család, Barátok, Tisztelôk!

Mély megrendüléssel, fájó szívvel fogad-
tuk Tima László barátunk halálának hírét.
Tima László az MSZP Kemenesaljai Szerve-
zetének tagjaként hosszú éveken át tevé-
kenykedett a helyi politika és közélet ak-
tív résztvevôjeként.
Pedagógusként, gimnáziumigazgatóként,
1994-tôl 2002-ig, két cikluson át a város
alpolgármestereként kitartó következe-
tességgel, példamutató hittel és energiá-
val dolgozott a mindennapokban. Sike-
rekben és eredményekben gazdag, pél-
daértékû pályafutása alatt mindvégig
Celldömölk és Vas megye iránt érzett el-
kötelezettsége, a baloldali értékekbe ve-
tett ôszinte hite és meggyôzôdése, a ma-
gas színvonalú tudás, a minôségi munka
és az emberség tisztelete vezette.
Több évtizedes szakmai munkája során
megannyi tiszteletreméltó eredmény kö-
tôdik a nevéhez: a Gábor Áron Gimnázium
igazgatójaként komoly sikereket ért el az
iskola szakmai munkájában, a diákság
életének szervezésében. Tima Lászlónak

köszönhetjük, hogy az új gimnáziumot
Kemenesalja szülöttérôl, Berzsenyi Dá-
nielrôl nevezték el.
Közéleti és szakmai munkásságát több íz-
ben ismerték el különbözô rangos kitün-
tetésekkel. Hitt a közösség erejében, az
emberek összefogásának csodájában. 
A fiatal tehetségek gondozásának, a min-
dennapok alakításában nélkülözhetetlen
társadalmi részvétel fontosságában.
Mindazok, akik ismerték ôt, jól tudják, mi-
lyen figyelmes, nyitott, energikus, lendü-
letes, lelkesedni és lelkesíteni képes em-
ber volt. Olyan személyiség, aki valóban
magával tudta ragadni mindazokat, akik
képesek voltak hinni és tenni a közösség
érdekében.
Tima László személyes életútja, demokra-
tikus elkötelezettsége és kiemelkedô
szakmai, közéleti munkássága elismerés-
re méltó mintát jelent. Ôszinte és közvet-
len lénye, bölcsessége, türelme és állha-
tatossága követendô példaként szolgál
valamennyiünk számára.

Tima László barátunk emberségével, tisz-
tességével, munkabírásával, a baloldali
értékek iránti ôszinte elkötelezettségével
- idôt és energiát nem kímélve - egész
életében kiállt a celldömölki és Vas me-
gyei polgárok érdekeiért.
Tima László halála valamennyiünk: a város,
a helyi közélet, egykori diákjai és munka-
társai számára nagy veszteség. Pótolhatat-
lan személye hiányozni fog mindannyiunk-
nak, akik szerették és tisztelték Ôt.

KISS PÉTER 
MINISZTERELNÖKI HIVATALT 

VEZETÔ MINISZTER

Elment egy Ember. Csendesen, szeré-
nyen, ahogyan élt. Tima László, aki kis-
gyermek kora óta celldömölki, akinek
egész élete és munkássága városunkhoz
kötôdik, váratlanul és hirtelen hagyott itt
bennünket.
Életének 80 esztendeje a történelmi
sorsfordulók idôszaka volt. Gyermekkora
és ifjúsága a második világháborúba tor-
kollt. Az azt követô újjáépítés ellentmon-
dásos éveiben volt egyetemista, majd
kezdô középiskolai tanár. A szegedi pia-
rista gimnáziumban, majd a pápai ben-
cés gimnáziumban magába szívott és
családi neveltetésbôl hozott erkölcsi,
emberi értékekhez mindig hû maradt.
Ezek pedig az erkölcsösség, a tisztesség,
az egyenesség alapkövetelményei vol-
tak. A munka szeretete, a következetes-
ség, az elvei melletti kiállás jellemezte
egész életútját. Tanári tevékenységében
a maximalizmus, emberi kapcsolataiban
a közösségi szellem, a kapcsolattartás, az
elszemélytelenedô világgal való ellenál-
lásra törekvés végigkísérte életútját.
Itt hagyta városát, Celldömölköt, szere-
tett Ság hegyét, családját, barátait, isme-
rôseit. Azt a várost, amely a lakóhelye,
munkahelye, örömeinek és sikereinek
színhelye volt. Azt a Ság hegyet, mely-

nek kis szôlôje és pincéje nap mint nap
hívta, csalogatta magához. S ô ment ba-
rátaival. Barátja, ismerôse nagyon sok
volt. A Tanár Urat, az Igazgató Urat, Laci
bácsit szinte mindenki ismerte, tisztelte,
szerette.
Friss magyar-történelem szakos egyete-
mi diplomával a zsebében érkezett „ha-
za”. A gimnázium tanára, majd a diák-
otthon igazgatója lett. Rendet, fegyel-
met, szorgalmat követelt diáktól és ta-
nártól egyaránt, felkarolt minden jó
kezdeményezést. 1973-ig igazgatta az
intézményt, azt követôen, nyugdíjba
vonulásáig tanított. A tanári pálya küz-
delmes, de csodálatos. Átadni a tudást
másoknak, a fiataloknak, igaz emberré
nevelni ôket – kell ennél több? S ô ezt
tehette egész életén át. A hobbija a hi-
vatása volt. S akinek ez megadatik,
boldog ember.
Nyugdíjas évek. Nem elvonultan, nem
csendben. Együtt a többiekkel, a közért,
az embertársakért. A rendszerváltáskor,
1989-ben a Magyar Szocialista Párt cell-
dömölki szervezetének elnöke lett. Az
1990-es önkormányzati választások után
egyedüli szocialista képviselôként vett
részt a képviselô-testület munkájában.
Négy éven át vezette a város oktatási bi-

zottságát, majd nyolc éven át városunk
alpolgármestere volt. 2002-tôl aztán
visszavonult. 
Tima László rendkívüli egyéniség volt.
Nagy tudású, jó pedagógus. Igaz barát,
segítôtárs. Komolyan vette az életet, de
a humorával mindig átsegítette magát
és másokat is a nehézségeken. A jóindu-
lat, a jó szándék vezérelte cselekedeteit.

Laci bácsi! Elszorul a szívünk, könnyes a
szemünk. Többé már nem találkozunk.
Nem integetsz az utca túloldaláról kis
szatyroddal a boltba menve, a helyi já-
ratos busz is nélküled indul ezentúl a
Ság hegyre. Vadászpuskád ravaszát töb-
bé már nem húzza meg az ujjad, s hiá-
ba várnak volt tanítványaid az osztály-
találkozóra. 
Véget ért az utad. Mi, akik még itt mara-
dunk, megköszönjük neked, hogy velünk
és értünk éltél, mindazt, amit magadból
nekünk adtál.
Tima Tanár Úr, Laci bácsi, búcsúzunk Tô-
led. Isten veled!
(Elhangzott a ravatalnál.)

FEHÉR LÁSZLÓ,
CELLDÖMÖLK VÁROS

POLGÁRMESTERE



6

3 0  É V E  V Á R O S  «  Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 9 .  0 1 .  1 6 .

Vallomások
a városról

Jelen írásunkban hat celldömölki polgárt szólítottunk meg, akik közül van, aki a vá-

ros elsô szülöttének mondhatja magát, és vannak olyanok, akik a várossá avatás-

kor 15 illetve 30 évesek voltak. Arról vallanak, hogyan élték meg a várossá ava-

tás idôszakát, milyennek látják ma Celldömölköt.

Tóth Attila – (1979. január 10.)
Mindig nagy érdeklôdéssel várjuk a hírt, miszerint megszületett az év elsô gyermeke.
Településünkön azonban nem egy, hanem két gyermeket is ünnepeltek 1979-ben, hi-
szen január 10-én megszületett a városi rangra emelkedett Celldömölk „elsô polgá-
ra”, Tóth Attila is.
– A szüleim és ismerôseim elbeszélésébôl tudom, milyen nagy esemény volt akkor,
hogy Celldömölk város lett. Szüleim annak idején ígéretet kaptak a városvezetéstôl,
hogy figyelemmel fogják követni az életemet s segíteni fognak majd, ha szükségem
lenne rá, de ez már a múlté. Nem is igen tudják, ki vagyok, de én nem is szoktam
felemlegetni sehol. Tanulmányaimat itt végeztem, épület- és bútorasztalos lettem,
de végül nem tudtam a szakmámban elhelyezkedni. Sokat köszönhetek Németh Gyu-
la fafaragó mûvésznek, aki segített abban, hogy ne felejtsek el mindent, amit tanul-
tam. Egy idôre elkerültem Cellbôl, de végül is itt kötöttem ki. Családot alapítottam, s itt
építkezünk. Szüleim és barátaim szeretete elkísért egész életemben. Közel 15 évig vol-
tam a Kemenesalja Néptánccsoport tagja, sok szép emlékkel lettem gazdagabb s egy
nagyon jó baráttal: Ipsics Péter, a csoport vezetôje, aki mindig mellettem áll és segít,
ha szükségem van rá. Nagyon örülök, hogy a város ilyen szépen fejlôdik, a fürdô már
nagyon hiányzott. Remélem, hogy mindaz, amit a jelenlegi városvezetés eltervezett,
mind megvalósul majd. Nem tudom, milyen lesz az elkövetkezô harminc évem, de az
már biztos, hogy itt, Celldömölkön szeretnék családommal végleg letelepedni.

Vass Orsolya
– Tôsgyökeres celldömölki vagyok, tanulmányaimat is itthon végeztem. Varrónôként
dolgozom egy helyi vállalkozónál. Mikor Celldömölköt várossá avatták, éppen 15
éves voltam. Arra emlékszem, hogy az iskolában sokat beszélgettünk róla, s minden-
ki nagyon készült erre az eseményre. Hogy mi változott az eltelt 30 évben? 
A régi ligetre emlékezem szívesen, jó kikapcsolódási lehetôséget nyújtott minden ko-
rosztály számára, ma inkább a fiatalok és a sportot kedvelôk töltik ott a szabadidejü-
ket. Sokat gondolok régi iskolámra, az „Iparira”, bár én még a régi épületbe jártam.
Örülök, hogy a mostani diákok az új, sokkal korszerûbb épületben tanulhatnak. Termé-
szetesen ez is annak a fejlôdésnek a része, ami velejárója a városi létnek. Saját éle-
temben nagy változást nem hozott az, hogy város lettünk, de örültem minden kisebb
és nagyobb pozitív változásnak, ami történt ez alatt az idô alatt. Amit szeretnék,
hogy több munkalehetôség legyen idôseknek és fiataloknak egyaránt, hogy ne kelljen
senkinek elmenni Celldömölkrôl. Nagyfiam fôiskolára jár, s csak remélni tudom,
hogy, ha majd végez, itt tud elhelyezkedni a városban, s így együtt maradhat a család.

Golda Erzsébet
– Számomra nemcsak az elmúlt 30 év jelent sokat, hanem az azelôtti is. A szolgáltató-
iparban dolgozom, nagyon sok embert ismerek már gyermekkora óta, így velük együtt
éltem meg jó és rossz dolgokat egyaránt. Annyi biztos, hogy a 80-as évekig sokkal nyu-
godtabbak, kiegyensúlyozottabbak voltunk mindannyian. Most mindenki rohan, próbál-
ja a munkahelyét megtartani, a családját rendesen eltartani. Nincs olyan összetartó
közösségi élet, mint régen, bár az is igaz, hogy három évtizeddel ezelôtt teljesen más
feltételek és életkörülmények voltak, mint most. Nagy változást a személyes életem-
ben nem hozott a várossá avatás. Sajnos a járás megszüntetésével sok olyan szolgál-
tatás megszûnt, ami miatt más városokba kellett elutazni. Emlékszem, annak idején egy-
más után épültek a lakótelepek, családi házak és üzletek. Ha a munkámra gondolok vis-
sza, sokszor eszembe jut a régi fodrászat és kozmetika, amely a mostani Korona üzlet
helyén állt. Ilyen jellegû szolgáltatóház ma már nincs Celldömölkön. Nagyon örülök, hogy
ilyen szépen és látványosan fejlôdik külsôre is a város. Unokáimmal sokszor elmegyünk
az uszodába, nagyon örülünk, hogy megépült ez a szép létesítmény. Mint gyakorló nagy-
mama, azt szeretném, hogy több, jó minôségû játszótérrel bôvüljön városunk, ahol
biztonságban játszhatnak kisebb és nagyobb gyermekek egyaránt.
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Csihar Csaba
– A katonaidôm kivételével 58 évet töltöttem Celldömölkön. Minden ide köt, a
gyermekkorom, családom és munkám. Annak idején hosszú évekig tevékenyked-
tem az ifjúsági mozgalomban, nagyon sok embert megismertem, többségükkel
most is tartom a kapcsolatot. Sokat fáradoztunk azon, hogy Celldömölk város le-
gyen, s igazán örömteli pillanat volt, amikor az avatás megtörtént. Még most is
megvan az eredeti meghívó, nagy becsben tartom, hiszen mindannyiunk számá-
ra emlék és érték. A várossá avatással ugyan megszûnt egy-két addig számunk-
ra fontos dolog, mint például a bíróság, de megnyíltak más fejlesztési lehetôsé-
gek, hiszen több pénzt is kaptunk az államtól. Nosztalgiával emlékezem a Griff-
re, a Hópehely-bálokra. A mai fiatalok talán nem is tudják, szüleik annak idején
hol tudtak kulturáltan szórakozni. Sajnálom, hogy az idôk során megszûntek olyan
üzemek és gyárak, ahol nagyon sok celldömölki lakos megtalálta a megélheté-
séhez szükséges munkát. Ezek a gyárak nemcsak munkahelyek voltak, de jelen-
tôs közösségformáló szerepük is volt. A város az évtizedek alatt külsôleg is sokat
változott, fôleg az utóbbi években történt sok átalakítás. Kívánom, hogy elkövet-
kezô 30 évben mindenki, fiatalok és idôsebbek egyaránt találják meg számításu-
kat városunkban!

Aradi Imre
– Jól emlékszem erre az idôszakra, hiszen kisgyermekkorom végét is jelentette. Én
még a volt Eötvös iskola épületébe jártam óvodába, majd a Gáyerban kezdtem az
elsô osztályt. A szakmunkásképzô után az ÉLGÉP-nél helyezkedtem el, amely saj-
nos 1993-ban megszûnt. A szakmámban nem találtam ezután munkát, végül is vas-
utas lettem. Sokat kell utaznom, a szolgálati helyem messze van, így keveset tar-
tózkodom itthon. Elégedett vagyok a munkámmal, de jobb lenne, ha több idôt tud-
nék Celldömölkön tölteni. Örülök, hogy van munkahelyem, sokaknak ez sajnos nem
adatik meg. Az, hogy város lettünk, az én személyes életemet nem befolyásolta,
de végül is abban az idôben indultak meg olyan beruházások, amelyek fontosak
voltak mindannyiunk számára. Úgy érzem, 30 évvel ezelôtt a fiatalok jobban kö-
tôdtek Celldömölkhöz, ma már nincs olyan erôs lokálpatriotizmus, mint korábban.
De hát változnak az idôk. Az eltelt idôszak sok jót hozott, szerintem a város veze-
tése minden idôszakban megpróbált a város javára tenni. Voltak kevésbé látványos
és nagyon szembetûnô változások is. Az, hogy város lettünk, annak idején bizonyos
rangot is jelentett, hiszen más értékek szerint ítélnek meg bennünket azóta, bár az
is igaz, hogy az elvárások is nagyobbak. Jó lenne, ha egy kicsit jobban vigyáznánk
a város tisztaságára, hiszen nem mindegy, hogy az ide látogatók milyen véle-
ménnyel térnek haza tôlünk. Ha nem is telik mindig mindenre, ne legyünk elége-
detlenek és becsüljük meg azokat az értékeinket, amelyek már megvannak.

Véghné Gyürüssy Katalin
– Úgy gondolom, minden település életében komoly jelentôséggel bír a várossá
nyilvánítás. A 30 évvel ezelôtt is itt élt polgárok is egyfajta rangként könyvelték
el a megtisztelô eseményt. Visszagondolva nehéz kettéválasztani a nagyközséget
és a várost. Hiszen akkor még volt bíróságunk, régóta volt már kórházunk, gimná-
ziumunk, fiúkollégium, alapfokú oktatási intézményeink, kulturális központunk,
könyvtár, strandfürdô, mozi, különbözô szolgáltatások és még sorolhatnám. Nyil-
vánvalóan a városnak nagyobb a vonzása, mások a gazdasági és kulturális lehe-
tôségek. Ezeknek a városi elvárásokhoz kell igazodniuk. Az elmúlt 30 évben lépés-
rôl lépésre fejlôdött a város. Csatornáztak, korszerû épületek, bevásárlóközpontok,
üzletek épültek. Nôtt a városlakók száma, a környezô falvakból sokan költöztek be
hozzánk. Sajnálatos, hogy a rendszerváltás elôtt felépített ipar nagy része meg-
szûnt vagy átalakult. Munkalehetôség terén sajnos nem jeleskedhetünk. Említés-
re méltó a megújult városközpontunk, a felújított KMKK, a Vulkán fürdô gyerme-
keink és unokáink számára kínál kulturális illetve sportolási lehetôségeket. Min-
dezek megteremtése, úgy vélem, a 30 esztendô alatti mindenkori városvezetés
csapatmunkája volt. A város meg tudta ôrizni hagyományait és új hagyományokat
is teremtett. Gondolok itt testvérvárosi kapcsolatainkra. Nem vagyok egyedül, ha
azt vallom, Celldömölk egy csodálatos települése az országnak, Ság hegyünk egy
természeti gyönyörûség. Vigyázzunk rá mindannyian! Összegezve, úgy érzem,
semmi nem tudna rávenni arra, hogy elhagyjam szûkebb pátriámat.
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Karácsonyi vásárt tartott az ünnepet
megelôzôen az Együtt Celldömölk Váro-
sért Egyesület, melynek bevételét a
Celldömölkön élô 10 leghátrányosabb

helyzetû család számára ajánlották fel.
A vásáron mintegy 260 ezer forint gyûlt
össze, ezen felül vállalkozók felajánlásá-
ból 85 ezer forint. Az egyesület ezúton
mond köszönetet Baranyai Attilának, Fe-
hér Lászlónak, Györök Istvánnak, Jenei
Zsoltnak, Kiniczky Istvánnak, dr. Pörneczi
Károlynak a pénzadományokért, László
Tibor és Orbán László zöldség-gyümölcs-
kereskedôknek a nagy mennyiségû és
sokféle zöldségért és gyümölcsért vala-
mint a szállításért. Köszönet illeti mind-
azokat, akik az árusítást lehetôvé tet-
ték az ajándékok elkészítésével, részt
vettek az árusításban és akik vásárlásuk-
kal segítették ezt a nemes célt. 
Megkerestünk néhány családot, akik az
adományokból részesültek: Szôke Gyula
Jánosné elmondta, hogy Pápáról költözött

ide fiatalkorú húgával és két pici gyerme-
kével, albérletben lakik, és nagyon meg-
lepôdött a váratlan ajándék láttán, de na-
gyon meg is örültek neki, hiszen nagy
hasznát vették a sok finomságnak és a
tartós élelmiszereknek.
Békési Milán köszöni az egyesületnek az
egész éven át nyújtott segítséget és a ka-
rácsonyi ajándékként kapott bôséges
élelmiszercsomagot.
Ifj. Böcskei Lajos és családja köszönetét
fejezi ki az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület vezetôjének, munkatársainak,
a Népjóléti Szolgálat családsegítô csoport-
jának, a Cellvíz Kft. vezetôségének és a
helyi vállalkozóknak, hogy önzetlen segít-
ségükkel szebbé, gazdagabbá tették
gyermekei karácsonyát.

»LA-RA

A mozgássérültek helyi csoportja hetedik alkalommal rendezett karácsonyi ünnep-
séget december 19-én. A rendezvény kezdetén a Városi Általános Iskola tanulói
verses zenés mûsorral kedveskedtek a résztvevôknek, majd néhány versmondó
mûködött közre karácsonyi költeményekkel. Holpert Jenôné, a celldömölki csoport
vezetôje köszöntötte a tagokat és a megjelent vendégeket, majd Fehér László pol-
gármester beszélt, aki tagtársként is szólt a résztvevôkhöz. A karácsonyi és újévi
jókívánságok tolmácsolásán túl beszámolt a város fejlôdését elôsegítô beruházá-
sokhoz 2008-ban elnyert támogatásokról, sikeres pályázatokról. Holpert Jenôné
karácsonyi verssel kívánt minden tagtársának és a jelenlevôknek békés, boldog
ünnepeket, majd a Népjóléti Szolgálat Támogató Szolgálatának munkatársai
fejezték ki köszönetüket a hosszú évek óta tartó sikeres együttmûködésért Bella
néninek. 
Az ünnepi rendezvényt tombolasorsolás színesítette, és közös beszélgetésre is
lehetôségük nyílt az összegyûlt tagoknak és vendégeknek.

»REINER ANITA

Karácsony 
az óvodában
Karácsonyi ajándékkal, gyermekjá-

tékokkal lepte meg az ünnepek

elôtt az Alsósági Tagóvodába járó

gyermekeket Kovács Ferenc ország-

gyûlési képviselô. A gyermekek

örültek a játékoknak, dallal, verssel

köszönték meg.

Hogy gazdagabb legyen az ünnep…

Mozgássérültek karácsonya
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Ünnep elôtt meghitt hangulatban
Az év legszebb ünnepét megelôzô szom-
baton Karácsonyi szeretetcsillagok cím-
mel szervezett zenés, ünnepre hangoló
mûsort a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár. 
Az összeállításban a Soltis Lajos Színház
tagjai betlehemes játékkal alapozták
meg a karácsonyi hangulatot. Elôadásu-
kon kívül még könnyûzenei kavalkádban
is részesülhettek a térre látogatók.
Az Egy szoknya két nadrág együttes zene-
számai, a Koktél duó régi és modern kará-

csonyi dalai mind-mind a küszöbön lépde-
lô ünnepet idézték és járultak hozzá a ké-
szülôdés, csodavárás hangulatához.
A megterített vendégváró karácsonyi
asztal idén sem maradhatott el, amely
helyi vállalkozók támogatásának köszön-
hetôen telt meg. Emellett az elmúlt
évekhez hasonlóan ezúttal is a Máltai
Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportja
kedveskedett forralt borral és forró teá-
val a megjelenteknek.

»REINER ANITA

Rákász Gergely koncertorgonista már
több alkalommal járt városunkban. Ezút-
tal a karácsony elôtti napokban örven-
deztette meg muzsikájával közönségét
december 22-én. 
A Ráadás címû koncert repertoárja kö-
zönség-kedvenc darabokból állt össze,
vagyis az eddigi orgona-hangversenyek
legnagyobb sikereit tartalmazta. Rákász
Gergely minden felcsendülô mûvet
odaillô idézettel vezetett be, és a tôle
megszokott módon zenetörténeti háttér-
rel is színesítette elôadását. A gótikus
szvittel induló orgonakoncert Louis Verne
Westminsteri harangok címû darabjával
folytatódott, majd Vidor: F-dúr toccatája
fokozta a közvetlen zenei élményt, mely
a közönség által aranyérmesnek ítélt
Bach-mûvel teljesedett ki. Így a minden-
ki által ismert és kedvelt D-moll toccata
és fúga hangjai csendültek fel a Ráadás
koncert fináléjaként.

»RA

2009. január 16., 10.00 és 14.00 óra –
mesebérletes elôadás, Csukás István: A
gyalogcsillag a Soltis Lajos színház
elôadásában.

2009. január 17., 9.00 óra – Makettépítô
klub induló foglalkozása.

2009. január 21., 10.00 óra – A Theátrum
Ifjúsági Színházbérlet elôadás, a Tarisz-
nyások Együttes zenés mûsora. Jegyek
600 Ft-os áron válthatók.

2009. január 23., 17.00 óra – 30 éve vá-
ros Celldömölk címû jubileumi gálamû-
sor és helytörténeti kiállítás megnyitója.
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár színházterme és
galériája.

2009. január 31., 10.00–18.00 óra – Eskü-
vôi ruha kiállítás.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár csoportjai várják foglalkozá-
saikra a régi tagokat és új jelentkezôket:
Kemenesalja Néptánccsoport: péntek
16.00–20.00, szombat 9.00–12.00.
Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll
Klub: kedd–csütörtök 14.30–19.00.
Energy Dabaston Sporttánc Egyesület:
hétfô–szerda 15.00–19.00, szombat
9.00–13.00.
Jazz-balett: szerda 16.00–19.00. 
Hastánc: szerda 18.30–19.30.
Nôi torna: kedd–csütörtök
17.00–19.00.
Mazsorett csoport: péntek
16.00–17.00.
Díszítômûvész szakkör: csütörtök
16.00–18.00.
Fafaragó szakkör: szerda 16.00–18.00.
Makettépítô klub: kéthetente szomba-
ton 9.00.
Asztma betegek klubja: minden hónap
harmadik keddjén 16.00.
Cukorbetegek klubja: kéthetente szer-
dán 17.00.
Kertbarátok klubja: minden hónap har-
madik csütörtökje 16.00.
Éremgyûjtôk klubja: minden hónap el-
sô szerdáján 18.00.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Ráadás karácsonyra

» APRÓHIRDETÉS

Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó SZJA be-
vallások elkészítését, valamint egyéni vállalko-
zók könyvelését vállalja. Tel.: 06 70/319-1661

Celldömölk központjában 1+1/2 szobás második
emeleti egyedi fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás
eladó. Tel.: 06 20/330-8484.
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Az elmúlt 30 év dióhéjban
Hogy mit jelent 30 év egy város életé-
ben? Nos, régebben 30–35 év volt egy
emberöltô. Mondhatnánk azt is, érett
korba ért a város. Akik ott bábáskodtak
a születésénél, közülük a legtöbben
nyugdíjba vonultak, és bizony sokan
már nem is élnek.

Böngészem a 30 éve megjelent újságo-
kat: a Vas Népe több oldalt szentelt en-
nek a jeles eseménynek, a Vasi Szemle
egy egész lapszámot. Az akkori ünnepség-
sorozat szereplôi: dr. Szekér Gyula, az ak-
kori miniszterelnök-helyettes, Gosztonyi
János országgyûlési képviselô, a helyiek
közül Horváth Lajos, Gaál Dezsôné, Dala
József, Kálmán Jenô, Limpár József mind
jelentôs szerepet töltöttek be abban, hogy
Celldömölk várossá válhatott. 
Hosszú évtizedeken át érlelôdött azonban
ez a helyzet, hiszen az elsô gôzmozdony
már 1871 ôszén befutott, de ekkor még
kevesen hitték, hogy új szakasz kezdôdik
a település életében. Pedig a vasút által
vált fontossá. Egyrészt megnôtt az utas-
és áruforgalom, másrészt több mint egy
évszázadon keresztül biztos megélhetést
jelentett családok ezreinek. Míg az 1870-es
népszámlálási adatok alapján a település
lakossága 3700 fô körül mozgott, a 19.
század fordulójára meghaladta a hatezer
fôt. Ennek köszönve lett vásárok nagy gyü-
lekezôhelye, Kemenesalja központja. Öt
szálloda mûködött itt, hét pénzintézet, két
gôztéglagyár, gôzmalom, vaj- és tejgyár,
jéggyár, kôbánya, rengeteg magániparos
és kereskedô, fürdô, mozi… 
Túlélvén a két nagy világégést, 1950-ben
Alsóság is a település részévé vált, ezek után
nagyközséggé nyilvánították. Izsákfa csat-
lakozása után, 1979. január 6-án kapta meg
a városi rangot. Ehhez szükség volt a megelô-
zô munkálatokra: az ipar fejlesztésére, a la-

kásviszonyok megoldására, a mûvelôdési
központ, a könyvtár, óvodák, iskolák létre-
hozására, korszerûsítésére. 
A tényleges munka még csak ezután kez-
dôdött, hiszen a városhoz méltó lét és a
továbbfejlôdés volt a következô kitûzött
feladat: a 90-es évek elsô felében korsze-
rûsítették a telefonhálózatot, a város na-
gyobb részében mára elkészült a korsze-
rû csatornarendszer, befejezôdött a gáz-
hálózat kiépítése, korszerûsítették az ok-
tatás feltételeit (a szakközépiskola új épü-
letet kapott), megépült az alsósági sport-
csarnok, az új ravatalozó, elkészült a Ság
hegy villamosítása, számos lakás, két be-
vásárlóközpont épült, a templomokat felújí-
tották, megújult a Fô tér, felépült a Vul-
kán fürdô, felújították a kórházat, átadták
az új mentôállomást, megújult a bölcsô-
de épülete, a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár épülete. Jelentôs átala-
kulás történt Celldömölk iparában, szinte
minden korábbi vállalat átalakult, tulajdo-
nosváltás történt, és nem egy helyen a
termelési struktúra is megváltozott, de saj-
nos, néhány gyár teljesen megszûnt. Je-
lentôs beruházásnak számít a Wewalka
Kft., bôvült a König Maschinen Kft. gyár-
csarnoka, újabb hírek szerint a Kesztyû-
gyár épületében is újra indul a munka fém-
ipari termékek gyártásával.
A mûvelôdés területén sem kell szégyen-
keznünk, hiszen szép eredményekkel büsz-
kélkedhet Liszt Ferenc Vegyeskarunk, a
Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly
tánccsoport. Régóta eredményesen mû-
ködik az Éremgyûjtôk helyi csoportja, a
Berzsenyi Asztaltársaság, a Kemenesalja
Baráti Kör…
A sport terén városunk jeleskedik az asz-
taliteniszben, extraligás csapatunk az él-

mezônyben szerepel, emellett mûködik
egy labdarúgó és egy kézilabda szakosz-
tály, nemrég alakult az úszóklub.
Tudom, hogy a felsoroltak nem tartalmaz-
zák városunk létének minden szegmen-
sét. A jubileumi évben lapunk igyekszik
teljes körképet adni a város elmúlt 30 évé-
rôl. Elsôként következô lapszámunkban
várostörténeti játékra invitáljuk Önöket.

»LOSONCZ ANDREA
arhív fotók:

címlapkép (1): a szobor elhelyezése a valamikori

tanácsköztársaság, ma géfin tér

felôl, 1975.

címlapkép (2): a sági utca eleje, 1975.

címlapkép (3): sági utca, háttérben a nagyközségi

tanács épülete, 1975.

címlapkép (4): a kossuth utca eleje a valamikori

tanácsköztársaság tér felôl, 1975.

a fotókat készítette: káldos gyula

(a fotók a könyvtár tulajdonát képezik, 

köszönet értük!)

sági utca, a fényszöv, a gelka és a lakóházak, 1975.

fotó: káldos gyula

a sági utca eleje, 1971. fotó: káldos gyula
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Fejlôdött-e Celldömölk az elmúlt 30 évben?Megkérdeztük
» válaszoltak

Tôsgyökeres celldömölki va-
gyok, nem is vágyódtam el
soha innen. Mindig is tetszett
ez a nyugodt, kisvárosias jelle-
ge. Tény, hogy az elmúlt har-
minc évben nagy fejlôdésen
ment keresztül. Szürke, poros
kisközségbôl igazi várossá
vált. A vasúti csomópont, vala-
mint a gyárak idetelepülése
akkoriban beindította az elôre-
haladást. Egy idôben Sárvár
nagyon elhúzott mellettünk,
és kiszorultunk a perifériára,
de aztán beindult itt is a gya-
rapodás. A fürdô megépítése
például nagy lendületet adott
Cellnek.

Nem celli születésû vagyok,
de már ötven éve itt élek, így
figyelemmel kísértem a város-
sá avatást követô fejlôdést és
a mostanit is. Emlékszem,
miután várossá lett Celldö-
mölk, nagymértékû építkezé-
sek indultak meg, a lakásprob-
lémák megoldódni látszottak.
Az iskolák, intézmények is fej-
lôdtek és korszerûsödtek, sok
tekintetben gyarapodott az
addig csak községként funk-
cionáló település. Az utolsó tíz
évben pedig rohamos fejlôdés
indult meg, csak azt fájlalom,
hogy a Ság hegy és környéke
nem követi.

Merseváti vagyok, de naponta
megfordulok Cellben, iskolába
is ide jártam, így össze tudom
hasonlítani a harminc évvel
ezelôtti és a mai városképet.
Emlékszem, hogy a várossá
nyilvánítást követôen építke-
zések indultak meg, munka-
helyek teremtôdtek. Egyaránt
épült és szépült Celldömölk,
ég és föld a különbség az ak-
kori és a mostani város közt.
Az utóbbi évek fejlôdésébôl a
fürdô létesítését és a város-
központ megszépítését emel-
ném ki, mindkettô nagyon rá-
fért a városra, és bízom a to-
vábbi gyarapodásban.  

Nem is lehet összehasonlítani
a nyolcvanas évek és a ma
Celldömölkjét. Én 18 évesen
kerültem ide, negyven évet
dolgoztam a Kesztyûgyárban.
Akkor még jobban volt mun-
kalehetôség. Emlékszem, mi-
kor dolgozni jártunk, és még
nem voltak kiépülve az utak,
járdák, azóta már minden üres
rész beépült. Hatalmas fejlô-
dés zajlott le az üzletek, lakó-
házak, tömbházak megépülé-
sével, és az infrastruktúra ki-
szélesedésével. A fôtér is na-
gyon tetszik, és szerintem a
fürdô is nagyot lendített a vá-
ros népszerûségén.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Berghoffer
Sándor

Káldi
László

Szabó
Andrásné

Marton
Magdolna

CELLDÖMÖLK
Házasság: Homlok Szabolcs és Horváth
Nikoletta, Baranyai Gábor és Janega
Krisztina Mária, Pethô Attila és Udvardi
Andrea, Merkl Zoltán és Sipôcz Emôke,
Nagy András és Tóth Edina.
Születés: Tóth Imre és Dani Anikó fia:
Alex Imre, Simon Zsolt és Erdélyi Móni-
ka fia: Kristóf Zsolt, Benkô Jenô és
Minka Zsanna Gennagyjevna fia: Bar-
nabás, Bukovenszky Attila és Kocsis Ju-
dit leánya: Zsófia Judit, Németh Róbert
és Szórádi Julianna leánya: Fanni, Tóth
László és Horváth Andrea fia: Damján.
Halálozás: Miltényi Dénes, Gerencsér
Károly, dr. Szabó–Kozár Jánosné sz: He-
gyi Rózsa Zsófia, Havasy Dezsô, Hor-
váth János, Szilasi Margit, Vass Antalné
sz: Molnár Valéria, Komondi István,
Varga János, Kovács Istvánné sz: Nagy
Jolán, Csorba János Mihály, Cseri Lajos-
né sz: Baracskai Irma, Tulok Ernô, Se-
bestyén Ferenc, Szabó Ferenc, Stári
László Dénes, Honvéd Sándor,
Meiszterics György, Györkös Péter Pál.

BOBA
Születés: Kulman László Zoltán és Czikli
Judit fia: Kristóf, Farkas Szilárd és Erdôs
Krisztina fia: Balázs Noel.

Halálozás: Horváth Gyuláné sz: Kovács
Etelka.

CSÖNGE
Halálozás: Koroncai Dénes.

JÁNOSHÁZA
Születés: Balás Endre Béla és Rozs Etel-
ka leánya: Etelka, Szabó Balázs Sza-
bolcs és Bakonyi Tímea leánya: Dorina,
Fertig József és Horváth Annamária
Zsuzsanna fia: Dominik.

KEMENESMAGASI
Születés: Szédeli István János és Lakatos
Gyöngyi Mária leánya: Gyöngyi.

KEMENESMIHÁLYFA
Halálozás: Gyimesi Árpád.

KEMENESPÁLFA
Születés: Far János és Rosta Renáta Ka-
talin leánya: Dóra.

KEMENESSZENTMÁRTON
Halálozás: Kiss Gyuláné sz: Szenftner Mária.

KENYERI
Halálozás: Varga Ferencné sz: Kovács
Mária Magdolna.

KÖCSK
Halálozás: Németh Istvánné sz: Karáth
Ilona, Tar Rozália.

MERSEVÁT
Születés: Dénes Szilárd és Takács Anna-
mária leánya: Vivien.

Halálozás: Páli Imréné sz: Faller Erzsébet.

NAGYSIMONYI
Születés: Kardos Tibor János és Mógor
Ibolya leánya: Linda, Réti Gábor és
Zsömlye Veronika leánya: Boglárka,
Szentgyörgyi Zoltán és Szalai Vivien
leánya: Kitti.

Haláleset: Földesi Endre.

NEMESKOCS
Születés: Horváth Attila és Orbán Szilvia
fia: Benedek.

TOKORCS
Születés: Hegedüs Sándor és Burján Eni-
kô fia: Hunor.

VÖNÖCK
Halálozás: Szalai Istvánné sz: Fodor Ida,
Brányi László.

»ANYAKÖNYVI HÍREK
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Összegzés az ôszi fordulóról
Extra liga. Második helyen végzett a csapat,
a BVSC ellen nagy küzdelemben 6:4-re ma-
radtunk alul. Ez a két csapat kilépett a
mezônybôl, mindenki ellen simán gyôzött
a bajnokságban. A bajnokságban Lindner
Ádám egy mérkôzést veszített, azt is az öt-
szörös világbajnok Persson ellen, ôt kö-
vette Podpinka András és Molnár Krisz-
tián. A csapat teljesítményével elégedettek
vagyunk, nem sok hiányzott ahhoz, hogy
az esélyesebb BVSC-t legyôzzük.

NB II. A csapat elsô helyen végzett a ta-
bellán, pontveszteség nélkül. Voltak ne-
héz mérkôzések, de a fiúk a végjátékban
jól összpontosítottak. Legjobb teljesít-
ményt Kun Tibor ért el, ôt követte Ölbei
Péter, Pávics Péter. Játéklehetôséget ka-
pott még Teket Attila, Orbán Renátó, Lu-
kács Balázs, Tarr Sándor, Máthé Gyula,
Csupor Máté. A csapatot a dobogó vala-
melyik fokára vártuk, az elsô helyrôl biza-
kodva várjuk a tavaszi fordulót.

NB III. CVSE–Mávépcell–Vörsas IV. A csapat a
negyedik helyen végzett. Sajnos a dobo-
góról lecsúsztak, egy ponttal a Zalaka-
rostól. A csapat célja az volt, hogy az elsô
hat között végezzen, ugyanis a tavaszi
fordulóban a felsô házban a legjobb hét
csapat, az alsó házban a 7–12. helyen
végzettek folytatják. Legjobb teljesít-
ményt Teket Attila nyújtott, ôt követte
Máthé Gyula, Lukács Balázs, Orbán
Renátó, Csupor Máté, Talián Csaba, Rodler
Gábor. 
NB III. CVSE–Mávépcell–Vörsas III. A másik NB
III-as csapat az ötödik helyen végzett. Saj-
nos nem mindig tudtak a legerôsebb
összeállításban játszani. Itt is az volt a fô
célkitûzés, hogy a csapat a tavasszal a
felsô házban folytathassa a bajnokságot.
Legjobb teljesítményt Tarr Sándor nyúj-
totta, ôt követte Tamás László, Fehér
László, Balázs Gyula, Balázs Béla.

»CSUKA

November végén Gyöngyösön rendezték
meg az Akrobatikus Rock and Roll Páros Ma-
gyar Bajnokságot, melyre kizárólag a Nyu-
gat-dunántúli Területi Ranglista legjobb pá-
rosai nevezhettek. A rendezvényen huszon-
öt egyesület közel háromszáz táncosa lé-
pett parkettra, és küzdött a magyar bajnoki
címekért, köztük a Rocky-Dilly ARRC Celldö-
mölk tagjai is. 
A celli rockysok ismételten kiemelkedô tel-
jesítményt nyújtottak.
Children kategória: 7. helyezés: Hantó
Milán-Huszár Vanessza.
Junior kategória: 3. helyezés: Kovács Tibor-
Haramia Nikolett
7. helyezés: Németh János – Huszár Bianka
Felnôtt „C” kategória: A táncosok ebben a
kategóriában érték el a legnagyobb sikert.
Magyar bajnoki címet gyûjtöttek be, vala-
mint a Kövesi János – Málovics Lilla vegye-
spáros éves eredményei alapján kiérdemel-
te a 2008-as esztendô Ranglista Kupagyôz-
tesének járó címet is.  

»RA

Újabb rockys sikerek

NB III Nyugat-Dunántúli csoport 2008/2009 tabella

1. CVSE–MÁVÉPCELL II. 9 9 0 0 18 

2. Kaposvári AC 9 8 0 1 16 

3. Polgárdi SE 9 5 1 3 11 

4. Hévíz SK 9 5 1 3 11 

5. Komlói Bányász SK I. 9 5 0 4 10 

6. Gyenesdiás ASE 9 4 1 4 9 

7. Szombathelyi AK II. 9 3 1 5 7 

8. Kanizsa Sörgyár SE I. 9 2 0 7 4 

9. Nagymányoki SE 9 2 0 7 4 

10. Dunaújvárosi ASE I. 9 0 0 9 0



KST Robot  01000Mokre Lazce-Celldömölki VSE-
Mávépcell Vörsas 6:1. 
Ostrava, asztalitenisz Szuperliga mérkôzés.
Párosok: Jancarik, Kleprlik-Lindner, Molnár 3:1
(7, -7, 9, 7). Szinte mindegyik szett a cel-
lieknek állt, de a vége mindig elúszott (1:0).
Egyéni, 1. kör: Buba-Lindner 0:3 (-8, -3, -3).
Hiába voltak komoly fájdalmai Lindnernek,
így is könnyedén verte ellenfelét (1:1). Jan-
carik-Podpinka 3:1 (9, 4, -9, 5). Podpinka
nem játszott túl meggyôzôen, játéka nagyon
ingadozó volt (2:1). Kleprlik-Molnár 3:2 (5, -
9, -8, 2, 7). 2-1-es vezetésnél Molnár elbízta
magát, és ezért súlyos árat fizetett (3:1). 2.
kör: Jancarik-Lindner 3:2 (12, -6, 8, -6, 7). Az
elsô szett után elment a meccs, pedig Lind-
nernek 10-8-a volt (4:1). Buba-Molnár 3:1 (5,
5, -10, 9). A celldömölki játékosnak semmi
nem jött össze, csak asszisztált Buba sikeré-
hez (5:1). Kleprlik-Podpinka 3:0 (8, 9, 12).
Podpinka fáradtnak, enerváltnak tûnt ezen
a mérkôzésen (6:1).

Gyôzött: Jancarik 2, Kleprlik 2, Buba, a Jan-
carik-Kleprlik páros, illetve Lindner.
Igazán baljós elôjelekkel vágott neki a közel
hatórás útnak asztalitenisz csapatunk. A há-
rom játékos mindegyike küzdött valamilyen
problémával. Lindner Ádámnak a dereka fájt,
Podpinka András gyomorproblémákkal küz-
dött, míg Molnár Krisztián napok óta lázas
volt. Ilyen elôzmények után aligha várhat-
tunk igazán jó teljesítményt a fiúktól. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy számunkra nem
is volt tétje a találkozónak, hisz a CVSE-
Mávépcell-Vörsas már biztos csoportelsôként
utazott Csehországba. A hazaiaknak viszont
annál fontosabb volt ez a meccs, hisz gyôzel-
mükkel a csoport második helyét szerezték
meg, és bejutottak a legjobb nyolc közé.
A Szuperliga következô körének sorsolása is
elkészült, és a nyolc között magyar rangadót
rendeznek. A CVSE-Mávépcell-Vörsas ellen-
fele a Lombard BVSC lesz, akikkel eddig is
igen kemény csatákat vívtak Lindnerék. Az
elsô összecsapást január 22-én Budapesten
rendezik, míg a visszavágóra január 27-én,
17 órakor kerül sor a Városi Sportcsarnokban.

»CSUKA LÁSZLÓ
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A focit ûzôk és nézôk kedves szezonzáró
eseménye most már két évtizede az év utol-
só napjaiban zajló celldömölki Szilveszter Ku-
pa labdarúgótorna. Az immár huszadszor
megrendezésre kerülô eseményt most már
több éve a VulkánSport Sport, Szabadidô és
Kulturális Egyesület szervezi profi módon.
Idén a hagyományos helyszínen, a városi
sportcsarnokban három kategóriában, neve-
zetesen a nôi (IX. kategória), az öregfiúk
(VIII. kategória) és a felnôtt férfi (VII. kategó-
ria) mezôny tagjai csaptak össze. A rendezôk
megôrizték az egyes kategóriák évek során
kialakult sorszámát, talán bízva abban, hogy
lesz még olyan év, amikor mind a tíz kate-
góriában lesz értelme megrendezni, meghir-
detni a versenyt. Az, hogy két évvel ezelôtt
még hét kategóriában, egy éve pedig ötben
avattak bajnokot, természetesen semmit
nem von le az idei versengés színvonalá-
ból, a mennyiséget kedvelôk számára pedig
örvendetes lehet az a tény, hogy a VII. ka-
tegóriában a két évvel ezelôtti 26-ról idén
36-ra nôtt a csapatok száma, igaz, voltak a

meghirdetett, de kellô jelentkezés híján meg
nem rendezett VI. kategóriából (17-18 év) is
csapatok itt.
Elsôként az öregfiúk fejezték be a küzdel-
met, a nyolcas mezônybôl némi meglepe-
tésre a pápai Inter-Thermo Kertváros nyerte
a Balogh Üzemanyagkút Kupát. Második he-
lyen az utóbbi két év bajnoka, a közelmúlt
celldömölki kéziseit és focistáit felvonulta-
tó Hungária végzett, megelôzve egy másik
pápai csapatot, az Old Boyst és a szintén cel-
li Áramütötteket. 
A hölgyek csoportjában tíz együttes nevezett,
a lelkes publikum hazai gyôzelemnek örülhe-
tett, a Marics Virágszalon Kupát az UFC Celldö-
mölk nyerte. Második helyen az Alsósági Tigri-
sek, a harmadik helyen a Szentpéterfa, a ne-
gyediken a Vép csapata végzett. A nyertes csa-
pat névsora: Pór Judit, Nagy Zsófia, Orbán Szandra,
Nagy Anett, Tuba Viktória, Somogyi Cintia, Var-
ga Noémi, Gábor Klaudia, Dávid Helga, Kiss Ve-
ronika, Fuksz Nóra és Novák Adrienn.
A legnagyobb érdeklôdés a 36 csapatot felvo-
nultató felnôtt férfi kategóriát kísérte, a kilenc

csoport küzdelmei három napon át tartottak,
mire a zárónapra kialakult a legjobb 18-as lét-
szám. Ekkor egy újabb csoportkör követke-
zett, ahol a hat elsô és a két legjobb máso-
dik jutott az egyenes kieséses rendszerbe. A
legjobb négy között a DEMI és Bokapassz
döntetlent játszott, büntetôkkel az elôbbi ju-
tott be a döntôbe. A másik ágon a No Name
szoros meccsen verte a Meridián Inter FC-t. A
kisdöntôt az Inter FC nyerte, míg a nagydön-
tôben a Holsten Sörözô Pizzéria Kupáért a
végletekig feszítették az izgalom húrjait a já-
tékosok, a rendes játékidôben nem született
gól, a büntetô párbajban pedig a No Name bi-
zonyult jobbnak 5-4 arányban.
A torna legjobb játékosának Gyôrvári Gábort
(DEMI) választották, a legjobb kapus címet
Kun Gábor (Inter FC Pápa) érdemelte ki, míg
a gólkirály Szabó Levente (DEMI) lett öt góllal.
A tornagyôztes No Name névsora: Nagy Csa-
ba, Szele András, Máhr Péter, Kovács Tibor,
Horváth Ádám, Nagy Róbert, Kocsis Tamás,
Dobány Gábor, Fehér Károly és Györkös Gábor.

»DOTTO

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M
felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), Horváth Lajos (örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy
Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 •
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila • nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés
vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

Jubileumi XX. Szilveszter Kupa

Jöhet a BVSC A Celldömölki Rocky-Dilly Akrobatikus
Rock and Roll Klub (18889349-1-18)
megköszöni mindazok támogatá-
sát, akik adójuk 1%-val támogatták
az egyesületet. 
2005. évi SZJA 1%-a 37.231 Ft,
2006. évi SZJA 1%-a 40.185 Ft,
2007. évi SZJA 1%-a 44.461 Ft.
A felajánlott összegeket az alap-
szabályban meghatározott célokra
fordítottuk.

KOSZOGOVITS NORBERT,  

AZ EGYESÜLET VEZETÔJE

ÚJÉVI PÉNZDÍJAS FUTBALL KUPA 
A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN!

(SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKMUNKÁSKÉPZÔ ISKOLA)
2009. Január 31-én és február 1-jén.
Érdeklôdés: 06 70/3222-799 telefonszámon,
egyeztetés és nevezés leadása személyesen!

Szerettel várunk minden jelentkezôt és
érdeklôdôt!
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Celldömölk Város Önkormányzata és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár 2009. január 23-án, pénteken 17.00 órakor tartja 
jubileumi gálamûsorát és helytörténeti kiállításának megnyitóját

30 éve város Celldömölk címmel,

melyre szeretettel hívnak és várnak minden celldömölki lakost, a városból 

elszármazottakat, városunk barátait valamint minden kedves érdeklôdôt. 

Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színházterme és galériája.
A vendégeket köszönti: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere

Ünnepi beszédet mond: Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter

Városi kitüntetéseket ad át: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere  

A helytörténeti kiállítást megnyitja: Söptei Józsefné, Celldömölk Város alpolgármestere

A gálamûsorban fellépnek:

Pécsi Ildikó, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett Kossuth-díjas színmûvész
Szûts István zongoramûvész

a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar – Karnagy: Süle Ferenc
Heim Mercedes énekmûvész

Bejcziné Németh Tünde zongoramûvész
a Zalai Táncegyüttes – Koreográfus: Varga János 

és Tóth Ferenc Gábor énekes

PÁLYÁZAT I  H IRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének
Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet az ön-
kormányzat tulajdonában lévô alábbi költségelven
megállapított lakbérû lakás bérbeadására: Celldömölk,
Sági u. 22. II. emelet 11. • A lakás jellemzôi: egyedi gázfû-
téses, összkomfortos, 1+fél szobás. • Területe: 46,34 m2.
• Bérleti díja: 32.438 Ft/hó. • A bérleti díjat az önkor-
mányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti. A bérbeadás idôtartama: határozott idô-
re, legfeljebb 20 évre szóló bérleti szerzôdés köthetô a
lakásra. A lakás megtekinthetô: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján hétfô–csütörtök 8–16, péntek 8–12
óráig. Pályázat benyújtásának határideje: 2009. 01. 27.,
kedd  16 óráig. A pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó nevét, címét, illetve azon nyilatkozatát, hogy hány ha-
vi bérleti díjat tud megfizetni elôre, a bérleti szerzôdés
aláírásával egyidejûleg. A beérkezett pályázatok felbon-
tására 2009. 01. 28-án 10 órakor kerül sor a Polgármes-
teri Hivatal emeleti tanácskozó termében. A bérleti jogot
az nyeri el, aki több havi bérleti díj elôre történô megfi-
zetését tudja vállalni. A bérleti szerzôdés megkötésekor
a leendô bérlô köteles 2 havi lakbérnek megfelelô össze-
get óvadék címén befizetni. Szerzôdéskötés és bérbeadás
várható idôpontja: 2009. február 1.
További információ a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze-
lôjénél, illetve a 95/525-813-es telefonon kapható.

Az Új Kemenesaljában, a Rádiócellben és a
TV-Cellben hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.

HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK EBÉDJÉT
RÉPCELAKRÓL, A MARGARÉTA VENDÉGLÔBÔL!

A KÉTFOGÁSOS MENÜ ÁRA: 
500 Ft + 30 Ft KISZÁLLÍTÁS

RENDELÉSFELVÉTEL ÉS INFORMÁCIÓ: 06 95/370-156

MARGARÉTA VENDÉGLÔ ÉS PANZIÓ
RÉPCELAK, PETÔFI SÁNDOR U. 63.

EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS



A Celldömölk, Kossuth u. 16. sz. (Kontyos
udvar) alatt épülô 11 lakást, 1 irodát és
5 üzletet tartalmazó társasházban 2009.
októberi átadással lakások eladók.

Lakások:

34,36 m2–67,02 m2

Lakásárak:

8.416.685 Ft–16.990.731 Ft

Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194

www.kiniczky.hu honlapon 
az Aktuális menüpontban megtekinthetô!

MEGNYITOTTUNK!

Megbízhatóan friss

csirke | pulyka | kacsa | liba
termékeinkkel várjuk kedves vevôinket!

FRISS BAROMFI HÚSBOLT 
a Platán presszó (Füstös) melletti üzletben.

Celldömölkön, a Szentháromság téren.

Tiszta, igényesen kialakított szép 
környezetben vásárolhatja meg a mindennapi

fôzéshez szükséges bartomfi termékeket.

Rugalmas nyitva tartással, 
udvarias kiszolgálással állunk az Önök rendelkezésére.



Várjuk kedves vásárlóinkat!

PATYOLAT SZALON
átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki 
szállítással, egyhetes átfutással 
a Gentlemen's FÉRFI DIVATÁRU 
BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig
renata33@citromail.hu

F É R F I  D I V A T

A farsangi bálokra 

az öltönyeinket, 

férfi ingeket, 

öltöny nadrágokat, 

zakókat 

kedvezménnyel árusítjuk

kedves vásárlóink részére!

Rezgônyárfa
É T T E R E M

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Köszönjök vendégeink, 
megrendelôink és barátaink megtisztelô 

bizalmát a 2008-as évben!
2009-ben is szerettel várjuk kedves vendégeinket és

megrendelôinket, barátainkat a megszokott színvonalas,
családias kiszolgálásunkkal!

NAPI MENÜINK INFORMÁCIÓJÁT 
KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL A RÁDICELL REKLÁMJAIBAN!

Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Útvonal: Pápa–Celldömölk–Sárvár–Szombathely–Velence és vissza.

Idôpontok: február 13–15, február 20–22
Részvételi díj: 12.900 Ft/fô

Indulás Pápáról 22.00 órakor. Felszállás Celldömölkön 
22.30-kor, Sárváron 23.00-kor, Szombathelyen 23.30 perckor.
Folyamatos utazás kisebb pihenôkkel Szlovénián át Velencébe. 

Érkezés a reggeli órákban Punte Sabbione-ba.

Behajózás Velencébe, majd városnézés: 
Doge palota, Szt. Márk tér, Bazilika, Campanille, 

Sóhajok hídja, Rialtó-híd, piac stb.

Ezután szabad program keretében részvétel a karneválon.

Este indulás haza. Érkezés Pápára a hajnali órákban.

Velencei
JELENTKEZNI
06/70/338-9880-as
telefonszámon.

A részvételi díj tartalmazza az utazás és a kísérô idegenvezetô költségeit.
Nem tartalmazza a hajójegy és a Punte Sabione-i belépési illetéket, melyek együttes összege 20 Euro/fô.

karnevál


