
AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT

C E L L D Ö M Ö L K   V Á R O S   Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K   L A P J A

XXVI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM (608) 2014. augusztus 29.

„Hívogat az iskola...”
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Ha Ön a  szabadság után munkát keres,  
a megoldás:

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

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

Érd.: napközben 06.00–15.00 között, 
a 421-791-es telefonszámon.
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„Augusztus az a hónap, amikor a ka-
lászérlelő időszak után örülhetünk 
az új kenyérnek. Augusztus 20. az a 
nap, amikor tűzijátékkal ünneplünk, 
amikor felavatják a végzős honvéd-
tiszteket. Augusztus 20. az az ünnep, 
amihez kapcsolódóan új tradíciók is 
születnek: jelesül immár nyolcadik 
alkalommal választják ki az ország 
tortáját, idén a Somlói revolúciót. Au-
gusztus 20. az az ünnep, amikor em-
lékezünk államalapító István király 
szentté avatására” – így foglalta össze 
az ünnep jelentőségét Fehér László 
polgármester a városi rendezvényen. 
Az új kenyér ünnepén az ökumenikus 
kenyérszentelés mellett kitüntetések 
átadására is sor került.

A katolikus kegytemplomban ünnepi 
szentmisével vette kezdetét az állam-
alapítás ünnepe Celldömölkön, majd a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtárban folytatódott az augusztus 
20-i rendezvény. A színházteremben a 
lengyelországi Istebna Néptánccsoport 
fogadta az ünnepi műsorra érkezőket. 
A Himnusz után a jelenlévők egyperces 
néma felállással emlékeztek meg Kiss 
Péterről, Celldömölk elhunyt díszpol-
gáráról. Az ünnepi beszédek előtt Joós 
Viktória előadásában a Ha én rózsa vol-
nék című ismert magyar dalt hallhatta a 
közönség, majd Fehér László, városunk 
polgármestere köszöntötte a megje-
lenteket. A városvezető beszédében az 
augusztus 20-hoz köthető legfontosabb 
eseményekről szólt, kiemelve Szent Ist-
ván király történelmi szerepét az állam-
alapításban.

„Szent István úgy vélte, hogy egy nem-
zet akkor válhat naggyá, ha elfogadja 
a különböző értékrendeket, befogadja 
a különböző tájakról érkezőket, és a 
sokszínűséget egységgé kovácsolja. Az 
egymás iránti bizalom, az összefogás 
volt az egyik záloga az erős, fejlődésre 
képes Magyarország megteremtésé-
nek” – mondta Fehér László, így foly-
tatva: „Az üzenet ma is aktuális: össze 
kell fognunk a közös cél érdekében. Lo-
kálpatrióta városvezetőként az együtt-
működésre törekedtem és törekszem, 
és örömmel mondhatom, hogy közös 
céljaink megvalósításában mindig 
együttműködő partnerekre találtam az 
itt élőkben, a bennünket segíteni aka-
rókban egyaránt. Összefogva, együtt 
cselekedve sikerült mindazt megvalósí-
tani, amit elértünk városunk életében 
és érdekében.”

Az ünnepségen részt vett Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő, Kovács Ferenc, 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Ge-
cse József, a Celldömölki Járási Hivatal 
vezetője és Rozmán László, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Cell-
dömölki Tankerületének igazgatója. A 
rendezvényen Kovács Ferenc, a megyei 
közgyűlés elnöke is megemlékezett a 
magyar nemzet legnagyobb ünnepéről 
és méltatta Szent István király munkás-
ságát. 
Az ünnepi műsorban közreműködött a 
Kemenesalja Néptánccsoport, akiknek 
tagjai kalotaszegi legényes és búzai 
ritka magyar táncokat mutattak be a 
közönségnek. Ezt követően a törté-
nelmi egyházak képviselői, Kovács Fe-
renc káplán, Rác Dénes evangélikus és 
Németh Tamás református lelkészek 

megáldották és megszentelték az új 
kenyeret, és áldást kértek az keresz-
tény állam alapítását ünneplő egybe-
gyűltekre. Az állami ünnep keretében 
az augusztus 20-i városi kitüntetések-
kel és polgármesteri elismerésekkel 
együtt adták át a pedagógusnapi és a 
Semmelweis-napi elismeréseket is.
Pedagógusnap alkalmából Celldömölk 
Városért Érdemérem elismerésben ré-
szesült: Kéri Józsefné óvónő, Mészáros 
Gábor tanár, Nagy Jánosné tanító, Nagy 
Kálmánné óvónő, Samu Marianna taní-
tó, Takács Imre Tiborné tanár. A Sem-
melweis-nap alkalmából kitüntetést 
vehetett át: Dr. Borovszky Tamás házi-
orvos, Fiderné Szakál Éva vezető ápoló, 
Jakab Csaba műszaki vezető, Martonicz-
né Németh Éva védőnő, Somogyi Vik-
tória diplomás ápoló, Szakos Andrásné 
röntgen-asszisztens. Állami ünnepünk, 
Augusztus 20-a tiszteletére alapított 
Celldömölk Városért Érdemérmet vehe-
tett át: Balázs Béla sportegyesületi el-
nök, Farkasné Péter Gizella boltvezető, 
Anton Gsellman cégtulajdonos, Kovács 
István vállalkozó, László Lajos vállal-
kozó, Szilassy Sándorné köztisztviselő. 
Celldömölk Városért Emléklap elisme-
résben részesült: Bíró Gábor és Bíró 
Gáborné, Hegyi Dániel nyugalmazott 
tanár, Horváth Sarolta tanár, Kondics 
Balázs tanár, Németh Béla tanár, Oszkó 
Attila tanár, Péter Ferenc polgárőr, Pő-
dör Jánosné önkéntes véradó.
Augusztus 20-án este könnyűzenei 
programokkal zárult Celldömölkön az 
államalapítás tiszteletére szervezett ün-
nepi műsor. Szekeres Adrien koncertje 
után a Retroleum zenekar szórakoztatta 
a közönséget a 60-as, 70-es, 80-as és 
90-es évek legnagyobb slágereivel.
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Államalapító Szent István király ünnepén
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A köztársasági elnök 2014. október 12-
re tűzte ki az önkormányzati választáso-
kat, amikor városunk választópolgárai a 
polgármesterre és a 8 egyéni választó-
kerületi képviselőre szavazhatnak. A vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény értelmében a kampány hivatalo-
san 2014. augusztus 23-án vette kezde-
tét. A független jelöltek, illetve a jelölő 
szervezetek jelöltjei 2014. augusztus 25. 
és 2014. szeptember 8. között gyűjthet-
nek ajánlásokat. Ajánlást gyűjteni csak 
a Helyi Választási Iroda által hitelesített 
ajánlóíven lehet.
Az ajánlóíven szerepel a jelöltként in-
dulni szándékozó választópolgár neve, 
a jelölő szervezet neve vagy a független 
jelölés ténye és a választókerület meg-

jelölése. Az a választópolgár ajánlhat 
jelöltet, aki a választáson a választóke-
rületben választójoggal rendelkezik. Az 
ajánlás nem vonható vissza. Az aján-
lóívre rá kell vezetni az ajánlást adó 
választópolgár nevét, személyi azonosí-
tóját, magyarországi lakcímét, valamint 
az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló 
választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy 
választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
Egy választópolgár egy jelöltet csak egy 
ajánlással támogathat, a további ajánlá-
sai érvénytelenek.
Celldömölkön polgármesterjelölt az le-
het, akit legalább 300 választópolgár 
jelöltnek ajánlott. Egyéni képviselőjelölt 
az lehet, akit az adott választókerület vá-
lasztópolgárainak legalább 1%-a jelölt-

nek ajánlott. A választópolgárok 2014. 
augusztus 25-ig tájékoztatást kaptak a 
névjegyzékbe vételükről, amennyivel 
ezzel kapcsolatosan problémájuk van, 
jelezzék a Helyi Választási Irodánál. Sza-
vazni a lakóhely szerinti választókerület-
ben lehet, az arra kijelölt szavazókörben, 
az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig 
tartózkodási helyet létesített, és tartóz-
kodási helyének érvényessége legalább 
a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel 
a tartózkodási helyének megfelelő sza-
vazókörben szavazhat. Átjelentkezésre 
irányuló kérelmet 2014. október 10-én 
16.00 óráig lehet benyújtani a www.va-
lasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 
személyesen a helyi választási irodában.
 »farkas gábor, celldömölk város jegyzője

2014 júliusában Kovács Ferencnek, a Vas 
Megyei Közgyűlés elnökének vezetésé-
vel Vas megyei szakemberek – köztük 
városunk alpolgármester-asszonya, Söp-
tei Józsefné – jártak Németországban, 
ahol három tartomány területét érintő 
Geo-Naturpark Bergstrasse-Odenwald-
ban gyűjtöttek tapasztalatokat, hogy 
továbbgondolva, az itthoni viszonyok-
hoz adaptálva a jövőben megvalósít-
sanak valami hasonlót. A látottakat és 
elképzeléseket Söptei Józsefné alpol-
gármester-asszony foglalta össze.

– Nagyon örülök, hogy részese lehettem 
annak a megyei delegációnak, amely Vas 
megye németországi testvérmegyéjébe lá-
togatott azzal a céllal, hogy tapasztalatokat 
gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan alakult 
ki ez az európai geopark, hogy szerezték 
meg ezt a címet, hogyan működtetik, és mi-
lyen jövő előtt állnak. Számomra a tanulmá-
nyút második napja volt az, amikor összeállt 
bennem a kép, hogy mi hogyan is tudnánk 
ezt hasznosítani Vas megyében, és hogyan 

kapcsolódhatna be ebbe a rendszerbe Cell-
dömölk súlypontozva a maga szépségével, 
történelmi, egyháztörténeti múltjával, mű-
emléképületeivel, a Ság heggyel, bányász 
múltjával, más szóval természeti és épített 
környezetével. 
»Mit is jelent a geopark elnevezés?
– Németországban, a Geo-Naturpark Berg-
strasse-Odenwald nevet viselő geoparkban a 
látványosságok egész sorát fűzték egy lánc-
ra, amelyet négy fogalomkör köré építettek 
fel: föld, ember, természet és kultúra. A négy 
fogalom közül valamelyikbe a települések 
nevezetességei beilleszthetők, így alkotnak 
egy rendszert. Ahhoz, hogy a látványosságo-
kat a településeknek ne önállóan, külön-kü-
lön kelljen bemutatniuk az odalátogatóknak, 
egy sokkal hatékonyabb megoldást találtak: 
összefogással, együttesen egy szervezet által 
mutatják be azokat. A geopark központja a 
sok-sok település egyik kisvárosa, itt néhány 
szakember próbálja meg összefogni azt a 
munkát, amelyet a különböző helyszíneken 
önkéntesek látnak el díjazás nélkül, minimá-
lis költségtérítéssel. Az önkéntesek között 
vannak diákok, egyetemisták, de nyugdí-
jasok is, akik korábban szakemberei voltak 
a geológiai tudományoknak, a régészeti 
kutatásoknak. Ők szabadidejüket áldozzák 
arra, hogy ezeken a geopontokon mindenki 
szakszerű idegenvezetésben részesüljön, ne 
kelljen senkinek egyedül kóborolnia egyik 
nevezetességtől a másikig, és hogy mindent 
megtudjon annak a helynek a múltjáról, je-
lenéről és esetleg a jövőjéről. Sőt, a megvá-
sárolható ajándéktárgyakat is civilek készítik, 
és ezeknek a bevételeiből próbálják meg 
fenntartani és működtetni ezeket a kapukat, 
geopontokat. 

»Hogyan szereznek információt a látogatók a 
geopark nevezetességeiről? 
– Amint egy kapun belép az odalátogató, egy 
vendégfogadó ház fogadja őket, ahol min-
den szükséges információt megkap a helyről 
prospektusokon, fali hirdetőtáblákon, magá-
val vihető térképeken keresztül. Rögtön utal 
ez a kapu a geopark egyéb látványosságaira 
is, hogy amennyiben az odaérkezőnek ideje, 
kedve engedi, mit tud még megnézni, az mi-
lyen távolságra van, milyen szállás- étkezési 
illetve egyéb lehetőségekkel rendelkezik. 
A vendégeket igyekeznek teljes információ 
birtokába hozni, hogy mindenki maga tudja 
megtervezni útvonalát, vagy visszatérő ven-
dégként milyen látványosságok várják. Fon-
tosnak tartom továbbá, hogy egy-egy ilyen 
geopontnál minden korosztálynak a maga 
színvonalán próbálják meg bemutatni az 
adott nevezetességet.
»Mi volt az Ön számára a legérdekesebb, 
leghasznosabb látnivaló?
– Nagyon érdekes volt számomra az a hely-
szín, ahol a Ság hegy kráteréhez hasonló 
helyszínt nézhettünk meg: ott is hasonló 
bányászati technológiával dolgozhattak, 
mint nálunk, hasonló geológiai képződ-
mények maradtak meg a bányászat után, 
azzal a különbséggel, hogy ott a bánya 
közelében, és a bánya mellett megőrizték 
azokat az eszközöket, amelyekkel a bányá-
szatot folytatták. A régi rozsdás csillék, a 
csillevágányok, az aprítógépek, az osztá-
lyozók, amelyek a Ság hegyen valahol a 
fák, bokrok takarásában még megvannak, 
ott, a geoparkban részei a kirándulás be-
mutatásának, és szakemberek, a bánya 
volt dolgozói mondják el, milyen technoló-
giákat alkalmaztak. 

Tájékoztató a 2014. őszi helyhatósági választásokról

Celldömölk is részese a geotop program előkészítésének
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»Említette, hogy nemcsak a természeti kép-
ződmények, hanem az ember által épített 
környezet is része a geoparknak…
– A kulturális, történeti értékeiket is bemu-
tatják ezek a települések. Ott is működik 
geopont, idegenvezetéssel mutatják be az 
épületeket, történetüket, valamint a hozzá-
juk fűződő legendákat egyaránt. 
»A tapasztalatszerzés során kiderült, milyen 
anyagi források álltak a németországi geo-
park rendelkezésére?
– Az első nap után meggyőződésünk volt, 
hogy európai uniós forrásból hozták létre 
az egész geoparkot. A tanulmányút máso-
dik napján látogattunk el a Geo-Naturpark 
Bergstrasse-Odenwald központjába, ahol az 
egész rendszert működtető szakemberek el-
mondták, hogy minden egyes település kü-
lön-külön pályázott a maga nevezetességei 
rendbetételére, infrastruktúrájára, a geopont 
kialakítására, és később fűzték fel geopark-
ká, tehát csak később alakították ki hozzá a 
rendszert. Ahhoz, hogy ezt ki tudják alakíta-
ni, és működtetni tudják, az önkormányzatok 
fogtak össze, ők vonták be a civil szerveze-
teket is. 

»Milyen tervek körvonalazódtak a tapaszta-
latszerzés során?
– Kovács Ferenccel, a megyei közgyűlés el-
nökével és Rudolf Wiednerrel, a JUFA Ungarn 
Kft. ügyvezetőjével, aki szintén a héttagú 
csapat tagja volt, sokat beszélgettünk arról, 
mit lehetne tenni, hogy itt Vas megyében is 
geoparkká alakulhasson az az érték, amely-
lyel már egyenként rendelkezünk. Jelenleg 
ugyanis csak véletlenszerűen tudhatják 
meg a hazánkba látogatók, hogy milyen 
értékekkel rendelkezik hazánk, ezen belül 
Nyugat-Magyarország, különösen Vas me-
gye. Celldömölk egyik súlypontja, az egyik 
legjelentősebb kapuja lehetne ennek a geo-
parknak, hiszen nemcsak természeti szép-
ségeivel, bányászati múltjával, geológiai 
különlegességeivel, az Eötvös-inga bemuta-
tásának a helyszínével rendelkezik, hanem a 
környéken, a Kis-Somlón, a Hercseg-hegyen 
is vannak olyan különleges kőzetek, ásvá-
nyok, amelyek méltók lennének a bemuta-
tásra. Épített környezetünkből a 12. századi 
romtemplom, a 18. századi kegytemplom, 
de az evangélikus és református templom 
is kiemelkedő egyháztörténeti jelentőségű 

épület, amelyeket ugyanúgy felfűzhetnénk 
a geopark rendszerére. A kútásó legen-
dáját is feleleveníthetnénk, a köztudatba 
jobban elterjeszthetnénk, hiszen ennek a 
csodatételnek köszönhetően alakult ki váro-
sunkban a Mária-kultusz, és a hozzá kapcso-
lódó zarándoklat. Nem feledkezhetünk meg 
egyik legjelentősebb földtani kincsünkről, 
a gyógyvízről sem: Celldömölk – több más 
településhez hasonlóan – jó minőségű 
gyógy vízkinccsel is rendelkezik, ennek is a 
geopark részesévé kell válnia. 
»Merész, de nem megvalósíthatatlan álmok 
ezek…
– Ezen álmaink első lépéseként az Őrségi 
Nemzeti Parkkal kell együttműködési szer-
ződést kötnünk, hogy féltett kincsünket, 
a Ság hegyet megfelelő módon közösen 
tudjuk fejleszteni, az időnként elhanyagolt 
állapotán közösen javítsunk, még látogat-
hatóbbá tegyük, infrastruktúráját közösen 
fejlesszük. Jó, hogy a Vulkánpark a Ság hegy 
lábánál van, ez az objektum lehetne is az 
egyik geopont, de a kivitelezésig még sok 
ötletet kell meghallgatni és megvitatni. 
Javasoltam Kovács Ferencnek, Vas Megye 
Közgyűlése elnökének, hogy célszerű lenne 
a következő, 2014–2020 fejlesztési időszak 
Vas megyei fejlesztési tervét úgy létrehozni, 
hogy a településenkénti fejlesztések illeszt-
hetőek legyenek egy – ma még ugyan csak 
képzeletbeli, de remélhetőleg megvalósuló 
– rendszer egységébe. Érdemes támaszkod-
nunk testvérmegyénk tapasztalataira – annál 
is inkább, mert fel is ajánlották segítségü-
ket. Tudni kell, hogy geoparkká önmagunk 
nem válhatunk: ajánlások, támogatások 
szükségesek másoktól, erre a németországi 
testvérmegyénk segítségére biztosan szá-
míthatunk. Mindenképpen nagyon hasznos 
a segítségük, hiszen a geoparkok saját geo-
pontjaikon be is mutatják a partner-geopar-
kok sajátosságait, nevezetességeit. 
Fehér László, városunk polgármestere – a 
megyei közgyűlés tagjaként – közel egy év-
vel ezelőtt egy ugyanilyen küldöttségnek 
volt részese. Ő a következőképpen nyilat-
kozott: 
– Korábban szomszéd települések vagy vá-
rosok összefogásával, majd határokon át-
nyúló projektekkel lehetett európai uniós 
pályázatoknál plusz pontokat kapni, ami 
egyértelműsítette, hogy a döntéshozók ösz-
szefogásban gondolkodnak. A 2014–2020-
as fejlesztési ciklusban is a határon átnyúló 
projekteket részesítik előnyben, főként, ha 
minél több határon átnyúlik. Ennek részese 
lehetne Vas megye, a Ság heggyel és kör-
nyékével, a kőszegi Írottkő Natúrparkkal, 
az Őrségi Nemzeti Parkkal, továbbá Rudolf 
Wiedner révén Ausztriában, a Stájer tarto-
mányban a Feldbach központtal rendelkező 
Vulkanland, ehhez kapcsolódna Vas megye 
németországi testvérmegyéje, Geo-Natur-

park Bergstrasse-Odenwald, így nagyobb 
eséllyel nyújthatnánk be pályázatot – há-
rom országon átnyúló projektről lévén szó. 
Vas megyében azért lehetne ennek az 
egész projektnek zászlóshajója Celldömölk 
és a Ság hegy, mert láttuk, hogy Németor-
szágban is egy, már működő geopont köz-
pontját a valamikori kőfejtő bánya képezi. 
Ez azért fontos számunkra, mert a turiz-
musfejlesztésben új esélyeket teremthet 
városunknak és környékének. Ha ezeket a 
pályázati forrásokat felhasználjuk, a Ság he-
gyet is rendezettebbé tudjuk tenni, hiszen 
még több gyalogutat, kerékpárutat, nordic 
walking-pályát építhetünk. A turizmusfej-
lesztés az infrastruktúra fejlesztését is hozná 
magával.
A Krisztina Csárdában felkerestük Kovács 
Istvánnét, aki a következőket nyilatkozta: 
– Úgy tűnik, újra fellendülőben van a Ság 
hegy látogatottsága. Sokan vannak a vissza-
térő vendégek, akik nosztalgiából látogatják 
meg a hegyet, hiszen Celldömölkön vagy a 
környéken nőttek fel, de elszármaztak, és 
szeretnék családjukkal is megismertetni ezt 
az 5 millió éves tanúhegyet. Tavaly a Mun-
kácsy-kiállításra érkezők közül sokan érde-
mesnek tartották felkeresni a Ság hegyet is. 
Megkérdeztük Kurucz Iván vendéglő- és 
panziótulajdonost is, ő hol látja a léte-
sítendő geoparkban a helyét: – Egy régi 
elképzelésemet szeretném valóra válta-
ni: van egy területem fenn a Ság hegyen. 
Osztrák mintára egy ún. Buschenschankot 
szeretnék létrehozni. Ennek lényege, hogy 
házi borokat kínálnánk, házias jellegű hi-
deg illetve meleg ételeket szolgálnánk fel, 
hangulatos környezetben, hétvégeken élő 
zenével. Úgy gondolom, egy ilyen jellegű 
vendéglátóegység létrehozása a már mű-
ködő vállalkozásokat is mozgásba hozza. 
Mindannyiunk számára nagy ajándék a JUFA 
által nemrég megépült szálloda, hiszen nö-
veli a vendégéjszakák számát, és ha a jövőt 
a város a turizmusra szeretné alapozni, ez 
mindenképpen a kezdő lépés. Összefogásra 
mindenképpen szükség van, hiszen csak ez 
viheti előre a dolgokat. Úgy gondolom, aki 
az összefogásban részt vesz, az a fejleszté-
seknek nyertese lesz.
 »LOSONCZ ANDREA
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70 éves lett dr. Koltai Jenő, alsósági ka-
tolikus esperes-plébános, aki az elmúlt 
évtizedekben nem csak egyházi szolgá-
latot teljesített, de kiemelkedő jelen-
tőségű helytörténeti kutatómunkát is 
folytatott. Jenő atyát a jubileumi ese-
mény alkalmából köszöntötte a város 
polgármestere és a testület képviselői.

Dr. Koltai Jenő közel negyven éve került 
Kemenesaljára plébánosként, azóta végez 
itt egyházi szolgálatot. 2006 óta kerületi 
esperesként tevékenykedik, jelenleg négy 
település tartozik hozzá: Alsóság, Izsákfa, 
Boba és Nemeskocs. Jenő atyát nem csak 
hívei ismerik el hitéleti tevékenységéért, 
de 2013-ban tudományos munkásságáért 
a Vas Megyei Közgyűlés is kitüntetésben 
részesítette. Jenő atya elmesélte, hogy már 
nagyon korán elhatározta, hogy a papi hiva-
tást választja, négyéves kora óta ministrált 
a szombathelyi domonkos templomban. 
Már ekkor sokan gondolták, hogy pap lesz 
belőle, ami végül így is történt. Dr. Koltai 
Jenő a napokban töltötte be 70. életévét, a 
jeles esemény alkalmából köszöntötte őt a 
városvezetés nevében Fehér László polgár-

mester és a testület képviselői. A plébános 
megelégedve emlékezett vissza a több év-
tizedes szolgálatra.
„Hát bizony elég régóta vagyok már itt:  
Izsákfán és Bobán kerek negyvenedik, 
Alsóságon pedig harmincharmadik éve.  
Az első években még én is úgy gondoltam, 
hogy – ami általában a sorsunk – továbbhe-
lyeznek majd engem is, máshova megyek, 
más helyeket ismerek majd meg. Valahogy 
azonban itt maradtam. Ennek nyilvánvaló-
an van pozitív és negatív oldala is. A ne-
gatívval kezdeném: lehet, hogy ennyi idő 
után a hívek nagyon is meguntak engem. 
Viszont annyi előnye biztos van, hogy ami-
kor idekerültem, és akiket akkor jegyes ok-
tatásban részesítettem, eskettem, azoknak 
most már az unokáit kereszteltem meg. Il-
letve most már huszonöt éve az óvodában 
is tanítok hittant, itt is most már a kisuno-
kákat tanítom” – mesélte Jenő atya, akinek 
kemenesaljai hitéleti tevékenysége alatt 
valóban nemzedékek nőttek fel. Az atya 
azt is hozzáfűzte, hogy még a szombat-
helyi püspökségen töltött szolgálati ideje 
alatt megfogadta, hogy ha egyszer elkerül 
onnét, célja lesz a protestáns lelkészekkel 
való jó viszony ápolása, ami nem csak az 
egyházi életet segíti elő, de a vegyes fe-
lekezetű családok számára is fontos. Dr. 
Koltai Jenő hitéleti tevékenysége mellett 
közismert kiemelkedő kutatói munkája is: 
Kresznerics Ferenc munkásságával püspö-
ki könyvtárosi szolgálata óta foglalkozik, 
azóta számos előadást tartott a témában. 
Ahogy azt Jenő atya elmondta, Kreszneri-
csnek nemcsak a munkássága példaértékű, 
de szorgalma is, amelyben ő is szeretné 
egykori elődje példáját követni. »NN

Augusztus 15-én temették el Kiss 
Péter volt kancelláriaminisztert, Cell-
dömölk város díszpolgárát Budapes-
ten, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. 
A politikustól több százan vettek 
végső búcsút, köztük Boross Péter, 
Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, 
és Bajnai Gordon korábbi miniszter-
elnökök. A gyászszertartáson Lend-
vai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke és 
Lengyel László politológus, közgaz-
dász mondott beszédet.

70. születésnapját ünnepelte dr. Koltai Jenő
Végső búcsú  
Kiss Pétertől

A 2014. július 16-i rendkívüli képvi-
selő-testületi ülésen döntés született 
arról, hogy a Budai Nagy Antal u. 2–4. 
sz. alatti lebontott ingatlan helyén 
kerüljön kialakításra egy ideiglenes 
parkoló. Söptei Józsefné képviselői 
indítvánnyal fordult a képviselő-tes-
tülethez, hogy az ingatlan későbbi 
sorsát meghatározzák. Indítványát a 
testület elfogadta, ezáltal több éves 
munka kerülhet végső stádiumába.

– Négy évvel ezelőtt, amikor ennek a kör-
zetnek a képviselője lettem, már az első 
közmeghallgatáson a környék társashá-
zaiban és magánházaiban lakók véle-
ményüknek adtak hangot, hogy a Budai 
Nagy Antal u. 2–4. sz. alatti lakások nem 

illenek bele a városképbe, hiszen ezek a 
szükséglakások bent a városközpontban 
valóban nem voltak megfelelő minő-
ségűek. Ezen csak úgy tudtunk segíteni, 
hogy az ott lakó családokat ebből az épü-
letből kiemeltük, és máshova költöztet-
tük. Amint ez megvalósult, igyekeztünk 
gyorsan lebontani, és egyelőre zúzalék 
elterítésével és tömörítésével – átmene-
tileg – parkolót alakítunk ott ki, hiszen 
állandó parkolóhiány van a városban. En-
nek az ingatlannak azonban jövője van, 
és erre tettem javaslatot: szeretném, ha 
a helyi, vagy a Celldömölkre visszatérő 
fiatal diplomás illetve nem diplomás, de 
jó szakembereknek lehetőséget biztosíta-
nánk lakhatásuk megoldására. Celldömölk 
köztudomásúan olyan hely, ahol albérle-

tet találni elég nehéz. Az is fontos, hogy 
a család ne csak szólam legyen, hanem 
valóban érezzék annak fontosságát, és 
térjenek vissza a fiatalok szüleik közelébe, 
hogy idős korukra ne maradjanak egye-
dül. A tervek szerint az épületbe 12–16 
fiatal, vagy fiatal pár költözhet majd be. 
Azért is érzem ennek fontosságát, mert a 
következő európai uniós ciklusban, fontos 
szerepet fog kapni az esélyegyenlőség, 
és a fiatalok esélyegyenlőségét is növeli, 
ha egy ilyen, ún. fészekrakó-programban 
sikerül lakást találniuk. Tettünk már lépé-
seket annak érdekében, hogy a megüre-
sedett álláshelyeket fiatalokkal töltsük fel, 
most a lakhatásukról is igyekszünk gon-
doskodni – nyilatkozta lapunknak Söptei 
Józsefné alpolgármester-asszony. »LA

A fiatalok lakhatásáról is gondoskodik a testület

CELLDÖMÖLK VÁROSA KÉPVISELETÉBEN FEHÉR LÁSZLÓ 
polgármester búcsúzott kiss pétertől
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Sajtótájékoztató keretében Bana Ti-
bor, a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom országgyűlési képviselője mutatta 
be a Jobbik 2014-es önkormányzati 
választásokon induló celldömölki kép-
viselőjelöltjeit augusztus 22-én. A párt 
mind a nyolc körzetben indít jelöltet.

„A városban önkormányzati szinten eddig 
nem volt képviselete a nemzeti ellenzé-
ki pártnak, de ez október 12-ét követően 
változni fog. Az országgyűlési és az euró-
pai parlamenti választások eredménye, 
celldömölki szervezetünk aktivitása és 
jelöltjeink személye bizakodásra ad okot. 
Célunk, hogy jelöltjeink minél nagyobb 
létszámban jussanak be a képviselő-testü-
letbe, hogy határozottan és megalkuvás-
mentesen képviseljék az itt élők érdekeit” 
- mondta el Bana Tibor országgyűlési kép-
viselő, a Jobbik Vas megyei elnöke.

Horváth Sándor celldömölki elnök a saj-
tótájékoztatón kijelentette: „a 2014-es 
országgyűlési választások eredménye 
egyértelművé tette számunkra, hogy a 
Jobbik politikájának létjogosultsága van 
Celldömölkön is.” Megszólalásában kifej-
tette, hogy Celldömölknek szemléletvál-
tásra van szüksége. „A város megtartó 
erejét kellene növelni, hogy a fiatalok ne 

hagyják el a települést egy külföldi szebb 
és jobb jövő reményében, hanem itthon 
keressék a megélhetést és a boldogu-
lást.” Nagy Tímea, a kompenzációs lista 
vezetője elmondta, a Jobbik elsősorban 
valódi ellenzéket kíván alkotni a helyi 
testületben. „Úgy vettük észre, hogy az 
elmúlt időszakban a helyi politika részt-
vevői csupán asszisztáltak a városvezetés-
hez, mi szeretnénk megtörni az egypólusú 
politikai rendszert Celldömölkön. Progra-
munkban kitérünk a munkahelyteremtés 
lehetőségeire, a helyi közbiztonság javítá-
sára, a környezet- és állatvédelemre.” 
Az őszi választásokon az egyes számú 
választókerületben Nagy Tímea, a kettes-
ben Horváth Sándor, a hármasban Varga 
Róbert száll harcba a voksokért. A négyes 
körzetben Palotai Tünde, az ötösben Ilcsik 
Norbert, a hatosban Németh Jenő a jelölt. 
A hetes választókerületben Ölbei László, a 
nyolcasban pedig Csorba Arnold indul el 
Jobbikos színekben.
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Augusztus 22-én sajtótájékoztató ke-
retében mutatkoztak be a Szövetség 
celldömölki képviselőjelöltjei. Az ese-
ményen részt vett Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő és Rozmán László, a 
Fidesz-KDNP polgármesterelöltje.

A Fidesz képviselőjelöltjeinek hivatalos be-
mutatását Ágh Péter nyitotta meg: „Szük-
ség van a változásra. Ha Celldömölk nem 
ellenzékben van a kormánnyal, hanem 
együttműködik vele, akkor nagy lehető-
ségek nyílnak meg előtte. Elég csak az el-
múlt évek fejlesztéseire visszatekinteni, a 
kórház, az apátsági épület felújítása és a 
közösségi közlekedés megújítása is mind 
olyan projektek voltak, amelyek kormány-
zati támogatással jöhettek létre.” Ágh Péter 
ezután Rozmán Lászlót, a Fidesz színeiben 
induló polgármesterjelöltet méltatta. Meg-

látása szerint Rozmán nemcsak kiváló szak-
ember, de nagyszerű családapa is, akire 
intézményvezetői pályáját tekintve rá lehet 
bízni a város vezetését. „Celldömölknek 
arra van szüksége, hogy kormánypárti tes-
tülettel és kormánypárti polgármesterrel 
kihasználhasson minden lehetőséget” – je-
gyezte meg Rozmán László, a Fidesz polgár-
mesterjelöltje. „Amennyiben a választók 

megtisztelnek a bizalmukkal, olyan munkát 
szeretnék végezni, amiben mindannyiunk 
világa benne van, amely megvalósulva 
része lehet a hazának. Hiszek benne, hogy 
mindenkinek, aki közéleti tevékenységre 
adja a fejét, pártállás nélkül ezért a hazá-
ért kell dolgoznia.” Ágh Péter és Rozmán 
László egyaránt kiemelték, hogy egy város 
vezetése nem egyszemélyes játék, ha-
nem csapatmunka, amelyhez megfelelő 
csapatra is szükség van. Az országgyűlési 
képviselő azt is hozzáfűzte, hogy a jelöltek 
életútjuk során már mind bizonyították, 
hogy alkalmasak a város vezetésére. Ezu-
tán a polgármesterjelölt bemutatta a Fidesz 
celldömölki képviselőjelöltjeit. Az egyes 
választókerület jelöltje lett Nagy László, 
a kettesé Végh Szilárd, a hármasé Pityer 
Gabriella, a négyesé Hetényi Endre. Az ötös 
választókerületben ifj. Bakó László indul a 
szavazatokért, a hatosban Nagy Gézáné, a 
hetesben Somogyi Dezsőné, a nyolcasban 
pedig Szücs Dávid. »NN

További hét civil egyesület csatlakozott ah-
hoz a korábban megnevezett 25 társadal-
mi szervezethez, melyek támogatásukról 
biztosították az őszi önkormányzati válasz-
tásokon induló Fehér Lászlót, a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület pol-
gármesterjelöltjét és képviselőjelöltjeit. Az 
augusztus 25-én tartott sajtótájékoztatón 
Kocsi Ágnes, a Dukai Takách Judit Játék-
szín Alapítvány kuratóriumát képviselve 
biztatta a jelenlegi városvezetőt, érvelve 
azokkal a kulturális nagyrendezvényekkel 

(pl.: Munkácsy-kiállítás. Tulipán fesztivál), 
melyek a város nevét országszerte hírül 

vitték. Nagy Gergő és Kertész Dániel a 
felnőtt extrém sportolók képviseletében 
azokat a városban fellelhető új szabadidős 
lehetőségeket sorolták, melyek mozgósít-
ják a celldömölki fiatalokat. Döbrösi Géza, 
az Energie Fitness terem tulajdonosaként a 
polgármesterjelölt segítőkészségét hang-
súlyozta, csakúgy, mint Szabó Ferenc, a 
CVSE öregfiúk szakosztályának részéről. Az 
egyesület mögé sorakozott még a Vass Ist-
ván vezetésével működő Celldömölki Vul-
kán Vízi Sport Egyesület, az Ebrendészeti 
telep vezetője, Schimmer Győző és Tarczi 
Ferenc, a Magyar Postagalamb Sportegye-
sület celldömölki vezetője. »B-VZS

Mind a nyolc körzetben indít jelöltet a Jobbik

Bemutatták a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit

További hét szervezet támogatja Fehér Lászlót
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„Nem álmodom az életet, hanem élem 
az álmaimat – ez a mottó vezérel, és 
úgy érzem, a Jóisten segít engem, mert 
előbb vagy utóbb mindig meg tudom 
valósítani a céljaimat” – így nyilatkozott 
Budai Bernadett, aki az 5. sz. választó-
kerület képviselőjeként értékelte az 
önkormányzati ciklus elmúlt négy évét.

– Köszönöm, hogy négy 
 évvel ezelőtt bizalmat 

szavaztak nekem a cell  dö -
möl kiek, részt ve het tem 
ebben a közösségben és 
velük együtt győzelemre 
juthattunk. Képviselőtár-

saimmal kölcsönösen támogattuk egy-
más elképzeléseit, néha persze adódtak 
súrlódások, de ez minden csapatmun-
kában előfordul. A négy év alatt nagyon 
sok jó embert ismertem meg, sokan 
támogattak, köztük Nagyné Ferencz 
Myrtill, akire barátként és képviselőtár-
sként is mindig számíthattam. Sportolói 
múltamnak köszönhetően egy olyan 
küzdőszellem van bennem, ami arra ösz-
tönöz, hogy céljaimat megvalósítsam, és 

ebben a Jóisten is mindig megsegített. 
Számomra nagyon fontos, hogy azok az 
emberek, akik ide választottak, meg le-
gyenek velem elégedve. Nemcsak a kör-
zetemben élők észrevételeire keresem 
a megoldást, nyitott vagyok mindenki 
előtt, aki bizalommal fordul felém. Örü-
lök, ha az emberektől pozitív visszajel-
zést kapok, és elismerik a munkámat. Én 
nem vagyok pártember, és szeretném, 
ha a politika továbbra sem dominálna 
ebben a városban, mert meggyőződé-
sem, hogy Celldömölk egy politikamen-
tes kisváros. 
»Sikerült-e a négy évvel ezelőtt kitűzött 
célokat megvalósítani?
– Örülök, hogy a fiatalok számára meg-
épült egy skate-pálya, a városi iskola 
gyalogos átkelőjénél ki lett helyezve egy 
villogó sárga fény, ami a veszélyes hely-
re hívja fel a figyelmet. A baleset-meg-
előzés érdekében STOP-táblák kerültek ki 
a körzetemben, Pórdömölkön megoldot-
tuk a közvilágítást, ami a Dömölki Nyári 
napok miatt is fontos. A nyárköszöntő 
program Söptei Józsefné kezdeményezé-
sére bekerült a városi nagyrendezvények 

sorába, ezzel egy kis színfoltot vihettünk 
az ott élő emberek életébe. A reformá-
tus templom kivilágítása is megoldódott 
és a közeljövőben sor kerül a Kolozsvári 
utca felújítására, a Batthyányi utca sport-
pálya felőli első szakaszának aszfaltozá-
sára. Úgy gondolom, minden tervem 
megvalósult, amit négy évvel ezelőtt 
megfogalmaztam és megígértem az itt 
élőknek. 
Terveim lennének a jövőre nézve is: sze-
retném, ha az Ady Endre utca középső 
szakaszát le lehetne aszfaltozni, és a jár-
dák rendbetétele sem maradna el a ké-
sőbbiekben, mint ahogy a Romtemplom 
lakóterületének és a Bartók Béla utcának 
az aszfaltozása sem. Egy jó programnak 
találom, hogy a Budai Nagy Antal ut-
cában lebontott szükséglakások helyén 
a fiatalok számára épülő lakások meg-
valósítását tervezi az önkormányzat. 
Ezzel a programmal ösztönözni lehetne 
a fiatalokat, hogy maradjanak a város-
ban és tegyenek otthonukért. Idevág 
az a dalrészlet is, ami azt mondja, hogy 
„ahol megszületünk, ott a helyünk, hol 
igazi sorsunk vár.” Én azt vallom, ahol 
megszületünk, ott kell beteljesíteni a 
sorsunkat, és azokon az embereken kell 
segíteni, akik ott élnek. »B-VZS

„Részönkormányzat-vezetőként min-
dig is kötelességemnek éreztem a 
kitűzött célok teljesítését. Mindenkép-
pen sikeresnek értékelem az elmúlt 
négy évet. 2012-ben írtam egy listát a 
következő két év feladatairól a válasz-
tókerületemben, és büszkén mondha-
tom, hogy városvezetéssel mostanra 
szinte kivétel nélkül teljesíteni tudtuk 
minden tételét” – mondta el Erdélyi 
Antal részönkormányzat-vezető, a 7. 
sz. választókerület képviselője.

»Hogyan értékeli az el-
múlt négy évet, milyen 
fejlesztések történtek a 
kerületében?
– A legnagyobb szükség 
a 7. sz. választókerület-
ben természetesen az 

útfejlesztésekre és az épületek karban-
tartására volt, mostanra nagyjából befe-
jeződtek ezek a felújítások. Renoválásra 
került a ravatalozó, a tagiskola előtt elké-
szültek a parkolók, buszmegálló épült a 
„telepen” és a sportcsarnok csatornázása 
is megtörtént. Az utak, járdák építése is 
befejeződött: elkészült az izsákfai Hegy-
alja utca, Ságon a Temetőköz járdája és 
lépcsője is kialakításra került, megtörtént 

a Marx Károly utca valamint a Táncsics, a 
Fazekas és a Mátyás király utca aszfalto-
zása. Ezen felül a Marx Károly utca páros 
oldalán a járda is kiépítésre került, akár-
csak a Kertalja és a Kresznerics utcákban, 
ahol szintén kiépültek a gyalogutak. A 
telepen a Heiner utca és a Kökörcsin utca 
készült el. A kamion- és teherautó-forga-
lom miatt leszakadt utak nyomvonalas 
helyreállítása is megtörtént, ilyen a Pus-
kin, az Újvilág, a Kertalja és a Béke utca. 
De természetesen nem csak útfelújítások 
történtek az elmúlt négy évben. Ki lett 
festve a sági orvosi rendelő, elkészült 
az új temetőkerítés, napkollektor került 
az alsósági tagiskola épületére és a ga-
lambászok elhelyezése is megoldódott a 
Béke utcában. Ki lett ürítve a Sági úton 
lévő major, az elképzelések szerint itt 
majd magánlakások fognak épülni.
»Milyennek látja a képviselő-testület 
együttműködését az elmúlt ciklusban?
– Úgy gondolom, hogy sikeres volt az 
együttműködés a testületben, mivel 
enélkül az előbb felsorolt fejlesztések 
sem jöhettek volna létre. De még befeje-
zetlen a munka. Ami a közeljövőben még 
biztosan meg fog történni, az a városrész 
központjának és parkjának kialakítása, 
parkolók építése és az utak térkövezése. 

A Sági telepen a megmaradt földutak 
aszfaltozására is mindenképp sort kell 
még keríteni. Beadtunk egy pályázatot 
az izsákfai szennyvízcsatorna kiépítésé-
vel kapcsolatban, ez ugyan még nem 
került elbírálásra, de bízom benne, hogy 
eredményes lesz. Emellett szükség lenne 
még a sági és az izsákfai buszforduló szi-
getek leszűkítésére, az izsákfai kultúrház 
kifestésére és rendbetételére, valamint 
az alsósági tagiskola „A” épületének 
felújítására. Ezek a tervek a közeljövő-
re. Úgy érzem, hogy mindig igyekeztem 
megragadni a kínálkozó lehetőségeket. 
Jó példa erre, hogy mikor a Vulkánpark 
építőtábora zajlott, az itt dolgozó egye-
temistákkal sikerült megbeszélnem, 
hogy a későbbiekben két buszmegállót is 
tervezzenek és kivitelezzenek majd Alsó-
ságon. Ahogy azt a képviselőtársak már 
elmondták, a négy év teljesítménye va-
lóban igazi csapatmunka volt. Köszönet 
jár ezért Fehér László polgármesternek 
és az egész testületnek, akik a költség-
vetés készítésekor mindig figyelembe 
vették Alsóság és Izsákfa érdekeit, és 
lehetőséget biztosítottak a fejlődéséhez. 
Emellett külön köszönet az alsósági tag-
iskola pedagógusainak és szülői munka-
közösségének, az idősek otthonának, a 
Karitász csoportnak, valamint mindenki-
nek, aki munkájával vagy egyéb módon 
támogatott. »NÉMETH NÓRA

Sikeres négy évet tudhatunk magunk mögött

Utakat, járdákat újítottunk fel
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Ismét dübörgött a rockfesztivál a vá-
rosban. A kétnapos rendezvény ezúttal 
is több helyszínen zajlott koncertsoro-
zattal, motoros felvonulással és egyéb 
szórakoztató programokkal.

Immár harmadik alkalommal rendezték 
meg a celldömölki rockfesztivált, melynek 
repertoárja idén először motoros felvonu-
lással is bővült. A kétnapos rendezvény 
első napjának a Sörgödör adott otthont, 
ahol kora délutántól hajnalig váltogatták 
egymást különböző zenei stílusokban ját-
szó együttesek. Az este legjobban várt 
programja minden bizonnyal Ganxsta Zolee 
és a Kartel éjféli fellépése volt. „A Ganxsta 
Zolee és a Kartelre már nem lehet ráhúz-
ni a rétegzene kifejezést. Se nem rap, se 
nem más, mostanra leginkább egy életér-
zés lett, amit lassan már 20 éve csinálunk. 
Aki meghallja a nevünket, az egyből tudja, 
hogy mire számíthat, és aki szereti a ze-
nénket, az eljön a koncertjeinkre is” – me-

sélte Kalmár László, a Kartel tagja. „Mindig 
magunknak írtuk a dalokat” – jegyezte 
meg a Ganxsta Zoleeként ismert Zana Zol-
tán. „Onnantól már csak szerencse kérdése, 
hogy ez bejön-e másnak is. Mindig azt kell 
csinálni, ami neked tetszik és a zenekar-
nak. Ha ez találkozik a közönség ízlésével, 
akkor az egy tök jó dolog, ha nem, akkor 
balszerencse.” Másnap délelőtt motoros 
találkozóval és felvonulással folytatódott 
a fesztivál. A gyülekezőhely a Vulkánpark 
melletti füves terület volt, ahol közel száz 
motorbiciklis jött össze, hogy együtt vo-
nuljon fel a város utcáin. A felvonuló csa-
pat után a helybeliek is nagy érdeklődést 
mutattak, sokan gyűltek össze az előre 
meghirdetett útvonal mentén, hogy szem-
ügyre vehessék a motorosokat. A felvonu-
lást követően ismét koncertsorozat vette 
kezdetét, amelynek helyszíne a szintén a 
Vulkánpark mellett felállított zenei színpad 
volt. A délután folyamán a helyi zeneka-
rok mellett olyan nagy múltú együttesek 

is felléptek, mint a Csakazértis, az Aurora 
vagy a Moby Dick. „Kezdetben egy csomó 
zenekar inspirált minket” – mondta el Szi-
mán Balázs, a Csakazértis gitárosa. „A kül-
földi szcénából ilyen például a Limp Bizkit, 
a hazai zenekarok közül pedig a Road, vagy 
a Depresszió. Érdemes figyelni az életpá-
lyájukat, mert sokat lehet belőle tanulni. 
De legnagyobb hatással egyértelműen a 
közönség van ránk.” – Nincsen célközönsé-
günk, örülünk, ha minél többen vannak a 
koncerteken, és szívesen játszunk öt em-
bernek és ötezernek is – fűzte hozzá Vörös 
Rená tó, a zenekar énekese. Estétől azon-
ban már nem fogadta tovább kegyeibe 
az időjárás a fesztiválozókat, egy váratlan 
felhőszakadás miatt a szervezők kénytele-
nek voltak lefújni a koncerteket, így végül 
a rajongók legnagyobb bánatára a Super-
nem fellépése is elmaradt. Habár az idei 
rockfesztivál végét elmosta az eső, mégis 
elmondható, hogy évről évre nagyobb lesz 
az érdeklődés a rendezvény iránt, így a 
szervezők méltán bízhatnak abban, hogy 
később igazi hagyománya is lehet majd a 
találkozónak a térségben. »NN

Közel egy évtizeddel ezelőtt, 2005 au-
gusztusában készült el a Vulkán Gyógy- és 
Élményfürdő, melynek termálvize azóta 
sok külföldi és belföldi vendéget vonzott. 
Fennállásának kilencedik évfordulóját idén 
is színes programokkal ünnepelte a fürdő. 
A születésnapi rendezvény délután kettő 
órakor Dér Heni koncertjével indult, majd 
az észak-ciprusi néptánccsoport tagjai fog-
lalták el a színpadot, akik török tánckultú-
rájukból adtak ízelítőt a közönségnek. Az 
időjárás nem kedvezett az együttesnek, a 
gyülekező esőfelhők fedett helyre kény-
szerítették a műsorukat, ami így is nagy 
sikert aratott. A születésnapi rendezvény 
hivatalos részében Fehér László polgár-

mester visszatekintett a kezdetekre és 
összefoglalta azokat a nagyobb fejleszté-
seket, amelyek a közel egy évtized alatt 
a fürdőn történtek. „Kilenc évvel ezelőtt, 
amikor megnyitottuk a Vulkán fürdőt, 
még nyári üzemmód nélkül működött.  
Azóta több ütemben is történt fejlesztés. 
A nyitást követő évben elkészültek a kül-
téri medencék, majd hamarosan a gyó-
gyvízzé minősítést is megkapta a termál. 
Az osztrák JUFA partnerrel együttműköd-
ve nem is olyan régen avattuk fel az 500 
négyzetméteres szaunavilágot, és készül 
a gyermek csúszdavilág is, amit várhatóan 
októberben tudunk átadni a használóinak” 
– jegyezte meg a polgármester. Időközben 

megérkezett a közel 500 szeletes szüle-
tésnapi óriástorta, amiből mindenkinek 
jutott egy szelet. A nem mindennapi pa-
raméterekkel rendelkező torta 90 darab 
tojással készült, a tésztához 6 kg lisztet és 
közel 7 kg cukrot használtak fel. A torta-
kóstolás után a Fourtissimoval folytatódott 
a születésnapi buli, majd a Rocky Dilly 
ARRC táncosai tartottak bemutatót. Már a 
műsorok alatt is benevezhettek a fürdőzők 
sorversenyekre, összemérhették ügyessé-
güket kötélhúzásban és célbadobásban is. 
A vendégek az esti órákban aquafitness 
gyakorlatokat próbálhattak ki. Közben a 
gyerekek az ugrálóvár, a csúszdázás örö-
meit és a lufibohóc műsorát élvezhették. 
A víz alatti torna után az Eldorado együttes 
búcsúztatta a kilencéves fürdő születésna-
pi partiját. »B-VZS

Helytörténeti kiállítás nyílt a KMKK ga-
lériáján „A Mária-kultusz és a Kis-Czelli 
Mária-legendárium” címmel. A tárlat az 
augusztus 15-i ünnepélyes megnyitót kö-
vetően szeptember 20-ig lesz látogatható.

Augusztus 15-én tartják a katolikus egyház 
legnagyobb Mária-ünnepét, Nagyboldog-
asszony, azaz Szűz Mária mennybevéte-
lének napját. Ennek tiszteletére állította 
össze a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 
celldömölki csoportja „A Mária-kultusz és 
a Kis-Czelli Mária-Legendárium” című kiál-
lítását, melyet a Kemenesaljai Művelődési 

Központ és Könyvtár Móritz Galériáján ren-
deztek be. A szentképeket, kegytárgyakat, 
és kalendáriumokat felvonultató tárlatot 
dr. Koltai Jenő alsósági esperes ajánlotta a 
megnyitón megjelentek figyelmébe. A ka-
tolikus plébános felidézte a Mária-kultusz 
kibontakozását és ennek magyarországi 
jelentőségét. „Szent István király olyan fon-
tosnak tartotta Mária égi születésnapját, 
hogy ezen a napon ajánlotta Magyarorszá-
got Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt 
Magyarország égi pártfogójának” – mondta 
dr. Koltai Jenő, hozzátéve, hogy a menny-
bevétel dogmáját XII. Pius pápa 1950. no-

vember elsején hirdette ki. 
A Szűz Mária tiszteletére állított kiállítást a 
világ művészettörténetében megtalálha-
tó Mária-ábrázolások reprodukciói, orosz, 
olasz, német és magyar vonatkozású ké-
pek, szobrok és gobelinek foglalják keret-
be. A falakon megtalálható például a Hagia 
Sophia bazilika magyar vonatkozású mo-
zaikképe, a magyar M. S. Mester Vizitáció 
című képe, ami 1510-ből maradt fent és a 
12. század első feléből származó Vlagyimiri 
Istenanya ikon reprodukciója. A tárlat be-
mutatja továbbá az egyes Mária-kegyhe-
lyeket és Jézus édesanyjához kapcsolódó 
gyógynövényeket. A helytörténeti vonat-
kozású kiállítás szeptember 20-ig látogat-
ható a KMKK-ban. »B-VZS

Motoros találkozó a celldömölki rockfesztiválon

Kilencéves lett a Vulkán fürdő

Kiállítás Szűz Mária tiszteletére
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Minden évben Nagyboldogasszony ün-
nepéhez kapcsolódva szervezi meg a 
Mária Út Egyesület és a Mária Rádió az 
1Úton nevet viselő zarándoknapot. A 
zarándoklatot idén is egy közös célért, 
a családokért indították el a Mária Út 
teljes szakaszán, ami több száz tele-
pülést érintett Ausztriában, Erdélyben 
és Magyarországon egyaránt. 

A Mária-kegyhelyként ismert Celldömölk 
évszázadok óta híres búcsújáróhelye a kato-
likus híveknek. A kegytemplomot évről évre 
zarándokok ezrei keresik fel, hogy a Szűza-
nya közbenjárását, segítségét kérjék. A 
Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódó 
1Úton nemzetközi zarándoknap Celldömöl-
köt két irányból is érintette. 
Mihályházáról indulva Vináron, Marcalger-
gelyin, Külsővaton és Merseváton át érke-
zett egy csoport Celldömölkre augusztus 
16-án, de a Csénye-Celldömölk szakaszon 
is lehetett csatlakozni a lelki naphoz. A kora 

reggeli órákban a Csényei Nepomuki Szent 
János-templomnál gyülekeztek a zarán-
dokok, akik Sárváron, Sitkén és Mesterin 
keresztül délután négy óra körül érkeztek 
meg Celldömölkre, a Romtemplomhoz. A 
magyar Máriacellt közel kétszázan keres-
ték fel a Nagyboldogasszony ünnepét kö-
vető szombaton, a kijelölt útvonalon bárki 
csatlakozhatott a menethez, akár egy-egy 
rövidebb táv erejéig is. Gyerekek, idősek, 
családosok és egyedülállók is beálltak az 
élen járó kereszt árnyékába, hogy egymás-
hoz, egymás mellett és egymásért, család-
jaikért zarándokoljanak és imádkozzanak. A 

zarándokok útja Celldömölkön a Nagyboldo-
gasszony kegytemplomhoz vezetett, ahol 
dr. Csókay András agysebész tanúságtételét 
hallgathatták meg. A világhírű idegsebész 
előadásán egy padsor sem maradt üresen, 
több százan figyelték történetét, hogyan 
vált Krisztus követőjévé, milyen események, 
tragédiák indították el őt a hit útján. Az 
agykutató elmesélte hogyan fordult vissza 
a letért útról és milyen istenélményekben 
volt része élete során. A tanúságtétel után 
este hat órakor hálaadó szentmisén vettek 
részt a hívek, amit Bodorkós Imre plébános 
koncelebrálásával dr. Veres András megyés-
püspök mutatott be. A szombathelyi egy-
házmegye püspöke prédikációjában arról a 
lelki megerősödésről beszélt, amit egy-egy 
zarándoklat nyújthat. „Egész életünk egy 
zarándoklás. Nem mindegy azonban, hogy 
kikkel járunk egy úton és kinek a vezeté-
sét fogadjuk el” – mondta dr. Veres András. 
„Számunkra, hívő emberek számára az Isten 
az, aki vezet életünk útján. Aki ezt az irányt 
választja, az tudja, hogy jó úton van” – zárta 
gondolatmenetét a megyéspüspök az ünne-
pi szentmisén.  »B-VZS

Vargyas Lászlóné, Mária néni 1914. au-
gusztus 13-án született Celldömölkön, öt-
gyermekes vasutas családban. Édesapja 
főmozdonyvezetőként dolgozott. Mária 

néni élete összeforrt a XX. század törté-
netével. Születésekor már mozgósították 
az I. világháború katonáit. Tanulmányait 
a celldömölki leány polgári iskolában vé-
gezte. Házasságából három leánygyerme-
ke született. Férjét a második világháború 
végén veszítette el. Nehéz évek következ-
tek az életében. Hadiözvegyként nevelte 
fel három lányát, mindhármukat taníttat-
ta. 1949-ben kezdett a MÁV-nál dolgozni, 
mindvégig hűséges maradt a vasúthoz. 
1969-ben, mint a „Vasút kiváló dolgozója” 
ment nyugdíjba az Építési Főnökségtől, ahol 
anyagszámadó volt. Nyugdíjas éveit is aktí-
van tölti. Segítette nevelni unokáit, dédu-
nokáit, akiknek sokat mesélt a régi időkről. 

Szabadidejében sokat és szívesen kézimun-
kázik. Még ma is látogatja a Kemenesaljai 
Művelődési Központ díszítőművész szakkö-
rét. Szép hímzései ott vannak gyermekei 
és unokái otthonában. Mozgása, gondolko-
dása ma is fiatalos, naponta újságot olvas. 
Érdeklődik környezete és a nagyvilág törté-
nései iránt. Mária nénit e jeles alkalomból 
lányai, öt unokája, kilenc dédunokája és 
négy ükunokája köszöntötte. Születésnap-
ján felkereste őt otthonában Fehér László 
polgármester és Farkas Gábor jegyző, akik 
a miniszterelnök és a város emléklapját 
adták át. Kedves szavakkal köszöntötte to-
vábbá az ünnepeltet Papp Zoltán, a Vasu-
tasok Szakszervezetének elnöke és Árbócz 
Györgyné a szakszervezet celldömölki cso-
portjának képviseletében. Isten adjon Má-
ria néninek további boldog életet!  

A 100 éves Vargyas Lászlónét köszöntötték

Egy úton, egy célért

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 
1992-ben nyilvánította augusztus elsejét 
az anyatej világnapjává, a hónap első hetét 
pedig a szoptatás világhetévé.  Celldömöl-
kön a védőnők augusztus 15-re szerveztek 
ünnepséget azoknak az édesanyáknak, 
akik anyatejjel táplálják kisbabáikat. 

Kisgyermekek és anyukák vettek részt a 
Védőnői Szolgálat hagyományos rendezvé-
nyén, amit az anyatejes világnaphoz kap-
csolódva minden évben megszerveznek 
Celldömölkön. A világnaphoz kötődő ren-
dezvényen Fehér László polgármester kö-

szöntötte az édesanyákat és gyermekeiket. 
A meghívott vendégek között volt dr. Tőz-
sér Mária, gyermekorvos, Horváth Hajnal-
ka, járási vezető védőnő, Faragóné Horváth 
Anita, a Népjóléti Szolgálat képviseletében 
valamint a rendezvény házigazdái, a terü-
leti védőnők. A megjelentek Martoniczné 
Németh Éva koordinátor védőnő tolmácso-
lásában a csecsemők számára legfonto-
sabb tápanyagokat tartalmazó anyatejről, 
a szoptatás előnyeiről hallhattak az ünnep-
ségen. „Az anyatej nemcsak testi, hanem 
lelki táplálék is a gyermeknek, hiszen az 
édesanyával való szoros kapcsolat erősí-

ti közöttük az összetartozást” – mondta 
a védőnő, hozzátéve, hogy sajnos nem 
minden édesanya tudja szoptatni a kisba-
báját, bármennyire is szeretné így táplál-
ni a gyermekét. Az ünnepség zárásaként 
a jelenlévő gyermekeket és édesanyjukat 
meglepetéscsomaggal ajándékozták meg 
a területi védőnők (Kreifné Takács Judit; 
Lukács Alajosné; Hanzsér Elemérné; Csá-
szár Szandra; Martoniczné Németh Éva), 
Celldömölk polgármestere pedig játékkal 
lepte meg a kicsiket. 
Az anyatejes táplálás világnapja alkalmá-
ból szervezett rendezvényt támogatták: 
Népjóléti Szolgálat, Bababolt, Kiscelli Pati-
ka, Bácskai Virágbolt és a Pogibár. 
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Az anyatej világnapját ünnepelték
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Mennyibe kerül a tanévkezdés?
»KÉRDEZ: NÉMETH NóRA »FOTó: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

Nekem egy másodikos és egy 
hatodikos gyermekem van. 
Szerintem nem volt drágább 
az idei tanévkezdés, mint a ta-
valyi évben. Nekünk megvan-
nak a jól bevált helyeink, ahol 
minden évben vásárolunk. 
Nem egy üzletben veszünk 
meg mindent, hanem ott, ahol 
tudjuk, hogy érdemes. Év ele-
jén mindig feltöltjük a ceruza-, 
papír-, festékkészleteket, és 
amit szükséges, azt évközben 
pótoljuk. Anyagilag nagy se-
gítség az ingyenes tankönyv 
is, de mivel vissza kell adni, 
ezért később már nem tudják 
felhasználni a tanuláshoz.

Czaunné 
Marton 
Adrienn

Mi már szerencsére teljesen 
felkészültünk az iskolára. Mu-
száj előre vásárolgatni, mert 
különben drága lenne ez mind 
egyszerre. A nagyobb lányom 
negyedikes lesz, úgyhogy is-
kolatáska neki már nem kell. 
A kisebbik lányom is már má-
sodikos, így már nem olyan 
drága a beiskoláztatása, mint 
tavaly volt, ráadásul neki már 
a tankönyvek is ingyenesek. 
Egyébként a lányok a Városi 
Általános Iskolába járnak, és 
habár a tanulást nem különö-
sebben hiányolják, azért vár-
ják már az iskolakezdést és a 
társakkal való találkozást.

Épp most jöttünk a papírbolt-
ból, beszereztük a füzeteket, 
és minden mást, amit csak 
tudtunk. De például a bekö-
tőpapírokat még nem tudtuk 
megvásárolni, mert a tankönyv-
osztás is csak augusztus végén 
lesz, így nem nagyon lehetett 
előre kalkulálni. Szerencsére a 
tankönyv nekünk is ingyenes, 
de így is sok apróságot kell 
megvásárolni. Nálunk például 
a tornacipő a fogyóeszköz, ab-
ból évente többször is újat kell 
vennünk. De ami pozitív, hogy 
nem érezzük, hogy drágultak 
volna a tanszerek a tavalyi év-
hez képest.

Épp most tartjuk a nagybevá-
sárlást az iskolához. Meste-
riből, a nyaralóból jöttünk át 
Celldömölkre, de egyébként 
Veszprém mellett lakunk, nem 
vagyunk idevalósiak. Viszont 
évek óta mindig ide járunk 
bevásárolni. Nem kedveljük 
a hipermarketek kínálatát, a 
nagyvárosokban pedig nincse-
nek is már papírboltok, pedig a 
kínálatuk is jobb minőségű, és 
az áraik is sokkal kedvezőbbek. 
A fiúk most mennek harmadik-
ba és hatodikba, így nekik az 
ideutazás, a vonatozás is ka-
landosabb, mint ha helyben 
vásárolnánk.

Móri 
Veronika-
Zsigmond 
Klaudia

Szalay 
Zoltánné

Szélesi 
Veronika-
Szélesi 
Sára

» O L V A S Ó I  O L D A L

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a települési jegyző-
nek háromévente legalább egyszer ebösszeírást kell 
végeznie. Celldömölk városban tartott ebek összeírására 
2014. szeptember 01 – 2014. október 31. között kerül 
sor. Az eb tulajdonosának illetve tartójának kötelessége 
az elektronikus nyilvántartás elkészítéséhez a szükséges 
adatok megadása. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 
Celldömölk Város Önkormányzata jelenleg nem írja 
elő ebrendészeti hozzájárulás beszedését!
Celldömölk Város Önkormányzatának www.celldomolk.
hu honlapján a hírek között folyamatosan elérhető lesz 
a részletes tájékoztató és útmutató illetve a szükséges 
nyomtatványok letölthető formában. A kitöltött beje-
lentő illetve változás bejelentő lapok benyújthatóak 
személyesen munkaidőben a Celldömölki Közös Önkor-
mányzati Hivatalban illetve ügyfélfogadási időben az 
alsósági és az izsákfai városrész ügyfélszolgálatán va-
lamint lehetőség van postai úton – Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal 9500 Celldömölk, Városháza tér 
1. – és elektronikus formában cell.eb@celldomolk.hu 
e-mail címre történő beküldésükre is. Kedves Olvasóink! 
Együttműködésüket köszönjük.
 »FARKAS GÁBOR

 jegyző

Komplex szolgáltatás, 
elégedett ügyfél

Önismereti tréningeken, konfliktuskezelő továbbképzéseken vettek 
részt az elmúlt egy évben a Népjóléti Szolgálat munkatársai. A szerve-
zetfejlesztési céllal szervezett foglalkozások a Komplex szolgáltatás, 
elégedett ügyfél című TÁMOP-os pályázat keretében valósultak meg. 

A Népjóléti Szolgálat mintegy 130 dolgozóját érintette az a pályázat, 
melynek célja volt a szociális szolgáltatások harmonikus összekap-
csolása. A szervezetfejlesztés egy olyan programját ismerték meg a 
szociális szféra különböző területein dolgozók – a bölcsődétől kezdve 
a bentlakásos intézmény alkalmazottjáig –, mely lehetőséget adott 
egymás munkájának, egymás személyiségének jobb megismeré-
sérére. „A cél az volt, hogy azokat a technikákat, amiket a tovább-
képzések alkalmával elsajátítottak, a mindennapos munkájukba is 
beépítsék és hatékonyan kezeljék egymás illetve az ügyfelek részé-
ről jelentkező problémákat” – mondta Csizmaziáné Hubert Mária, a 
Népjóléti Szolgálat igazgatója. A pályázat központi eleme volt a kom-
munikáció, az önismeret és a konfliktuskezelés, valamint annak felis-
merése, hogy hogyan lehet a múlt tanulásával és a jövő tervezésével 
a jelenben cselekedni és egyre jobb teljesítményt nyújtani. Molnár 
Andrea, szervezetfejlesztő tréner szerint az elmúlt egy év legfőbb ho-
zadéka az volt, hogy a munkavállalók képessé váltak az öntanulásra. 
Ez pedig hozzásegíti őket ahhoz, hogy a szociális szférában jelentkező 
változásokhoz a későbbiekben is alkalmazkodni tudjanak. 
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Október első hétvégéjén ismét erős 
emberek csapnak össze Celldömöl-
kön. A férfias viadalban ezúttal a 
gyengébbik nem képviselői is meg-
mutatják, hogy mennyire erősek.

Tavaly került megrendezésre először Cell-
dömölkön az Erős Emberek Kiemelt Kupá-
ja, aminek idén áprilisban folytatása lett. 
A rendezvény fő szervezői, Döbrösi Géza 
és Hajmásy Zsolt, az Energie Fitness terem 
tulajdonosai és a Magyar Erősember Szö-
vetség vezetője, Darázs Ádám egy újabb 
verseny szervezésébe vágtak bele, amit 
október 5-én rendeznek meg a városban. 

A versennyel kapcsolatos egyeztetést a 
szervezők augusztus 21-én folytatták le 
Fehér László polgármesterrel. „Újdonság, 

hogy most női versenyzők is csatlakoznak 
a rendezvényhez, Celldömölk lesz ugyan-
is az országos bajnokságuk döntőjének 
helyszíne” – mondta a sajtótájékoztatón 
Darázs Ádám. A férfiak részére összeál-
lított versenyműsor a jövő évi országos 
bajnokság főpróbája lesz, amit ugyancsak 
városunkban szerveznek meg. Októberre 
olyan híres erős embereket is meg sze-
retnének hívni a szervezők, mint például 
Árvai István, aki többszörös világbajnok 
erőemelő, Mengyi Rajmundot, aki kétsze-
res magyar bajnok, Európa Kupa ezüst és 
bronzérmes erőemelő. Az őszi erőpróba 
helyszínéül ismét a Kemenesaljai Művelő-
dési Központ és Könyvtár előtti tér szolgál, 
ahol legutóbb is sokan végigkövették az 
erős emberek összecsapását. »B-VZS

Októberben újra erős emberek Celldömölkön

Hangulatos családi délutánon vehettek 
részt augusztus 19-én a ligetbe látoga-
tók. Az „Ujjé, a ligetben” címmel szerve-
zett programon a közös szórakozásé és a 
kötetlen beszélgetéseké volt a főszerep.

Ezúttal a liget biztosította a helyszínt egy 
közös családi délutánhoz, melyet Ujjé, a 
ligetben! címmel hirdettek meg az ese-
mény főszervezői, Nagyné Ferencz Myr-
till és Budai Bernadett képviselők.  
A program keretében a közös bográcsozás és 
mulatozás mellett a baráti beszélgetéseken 
és a közösség összekovácsolásán volt a hang-
súly, miközben a legkisebbek számára óriás 
légvár biztosított játéklehetőséget. „Igazság 
szerint lakossági igényre hoztuk létre ezt a 
rendezvényt, amelynek ötletgazdája Kapui 
Gyula volt. Arra gondoltunk, hogy habár ez 
nem akkora rendezvény, mint akár a dömölki 
vagy a sági napok, de talán egy kicsit fellen-
dítené a liget életét. Emellett a programnak 
egyfajta fórum szerepe is van, szerettük vol-
na egy kicsit összehozni az embereket, hogy 
meghallgathassuk őket, hogy elmondhas-
sák a kéréseiket, problémáikat” – mondta el 

Nagyné Ferencz Myrtill képviselő. „Mi nem 
szoktunk külön lakossági fórumot tartani, mi-
vel az emberek személyesen is meg tudnak, 
és szerencsére meg is szoktak keresni minket 
az igényeikkel, és úgy érzem, hogy ahol csak 
tudtunk, segítettünk. Többen is megkértek 
minket például, hogy ennek a lakórésznek is 
legyen egy közös programja, és ezért rendez-
tük meg az Ujjé, a ligetben!-t. A szervezésben 
sokan voltak a segítségünkre, Söptei József-
né alpolgármester és Pálné Horváth Mária, a 
KMKK igazgatója is felkarolta a rendezvényt, 
Dancs Miklós pedig helyet is biztosított számá-
ra” – tette hozzá Budai Bernadett képviselő. 
Ahogy azt a képviselők is elmondták, a közös 
falatozás és italozás mellett arra is lehetőséget 
szerettek volna teremteni, hogy a ligetbe lá-
togató lakosok jobban megismerkedhessenek 
egymással, igazi közösséget alkothassanak. 
Sőt, az esemény egyfajta kötetlen hangulatú 
lakossági fórumként is szolgált, a képviselők 
minden jelenlévőt buzdítottak véleményük, 
kéréseik, problémáik megosztására. A családi-
as hangulatú esemény lehetőséget biztosított 
az érdeklődőknek arra, hogy finom ételek, ita-
lok mellett élőzenére kapcsolódhassanak ki a 
szabadban. Az időjárás is kegyeibe fogadta a 
mulatozókat, komolyabb esőzések nélkül, jó 
hangulatban zajlott a ligeti vigasság. »NN

Georg Büchner Woyzeck című drámájának 
bemutató előadása volt 2014. augusztus 
23-án, szombaton este a Soltis Színház 
előadásában. A bemutató előadáson Fe-
hér László polgármester köszöntötte a tár-
sulatot és a rendezőt, ifjabb Nagy Pétert, 
aki jelenleg a Nemzeti Színházban tevé-
kenykedik rendezőgyakornokként.

Zenés kultúrműsorokkal, vidám vetélke-
dőkkel és értékes nyereményekkel készült 
a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat a VIII. Roma Napokra, aminek au-
gusztus 8-án és 9-én a Téglagyári tó melletti 
rendezvénytér adott helyet. A vendégváró 
műsorok már a délelőtti órákban elkezdőd-
tek, a szervezők gulyással és hagyományos 
cigányzenével várták az érdeklődőket. Ba-
konyi László, a Celldömölki Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzat elnöke a rendezvényen 
elmondta, hogy céljuk most is az volt, hogy 
a romák és a nem romák több időt töltse-
nek együtt és jobban megismerjék egymás 
kultúráját. Első nap szépségversenyre és 
„Ki mit tud?" -ra nevezhettek be a vállalko-
zó szellemű fiatalok, akik táncban és ének-
lésben is összemérhették tehetségüket. A 
délután folyamán a Toronyi Hagyományőrző 
Csoport jóvoltából autentikus táncbemutatót 
láthatott a közönség, majd a meghirdetett 
vetélkedők eredményhirdetése következett. 
Fehér László polgármester nyitóbeszédét 

követően Schmuck Andor, a Magyar Szociál-
demokrata Párt elnöke köszöntötte a jelenlé-
vőket, aki a Celldömölki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és a városvezetés példaértékű 
együttműködését emelte ki. Az est sztárven-
dége a Kossuth-díjas művész, Bangó Margit 
volt, aki a roma napok keretében másodszor 
szórakoztatta magyar és cigány nótáival a 
celldömölki közönséget. Bangó Margit kon-
certje után hajnalig tartó mulatozás vette 
kezdetét a Bittó duó közreműködésével. 
Másnap Baranyi Sándor és öttagú cigányze-
nekara szolgáltatta a talpalávalót. »B-VZS

Ujjé, a ligetben! Német dráma a 
Soltis Színházban

VIII. Roma Napok
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Celldömölk–Sárvár 3-0 (2-0)
Celldömölk, 300 néző, Magyar Kupa 
országos főtábla 1. forduló. 2014. au-
gusztus 9.
Vezette: Pillók Ádám (Keszthelyi Ta-
más, Nagy Tímea).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, 
Varga (Piri 74. p.), Györkös, Virág 
– Manganelli, Szuh – Enyingi Márk 
(Lendvai 84. p.), Pungor (Boda 67. p.), 
Enyingi Marcell. Edző: Koman Vladimir.
Sárvár: Osvald Márkó – Csákvári, Potyi, 
Kovács, Ambrus – Tancsics (Szemes 55. 
p.) – Klauzer, Máthé, Dallos – Osvald 
Márió (Fritz 55. p.), Devecsery (Ko-
ronczai 46. p.). Edző: Takács Gábor.
Kiállítva: Potyi Gábor (38. p.) és Fritz 
Dávid (88. p.).
Góllövők: Enyingi Márk (18. p.), Györ-
kös Gábor (11-esből 39. p.) és Enyingi 
Marcell (53. p.).

Celldömölk–Szentgotthárd 4-0 (3-0)
Celldömölk, 350 néző Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 1. forduló 2014. au-
gusztus 16.
Vezette: Kovács Balázs (Sándor Zoltán, 
Tóth Máté).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, 
Varga, Györkös – Manganelli, Szuh 
(Hajas 71. p.) – Németh (Baranyai 62. 
p.) – Enyingi Márk (Virág 46. p.), Pun-
gor (Boda 62. p.), Horváth (Piri 62. p.). 
Edző: Koman Vladimir.
Szentgotthárd: Tóth – Balázs, Horváth, 
Bellovics (Domján 82. p.), Herczeg – 
Kovács G., Kovács T., Sipos (Bugán 82. 
p.), Merkli (Bouti 68. p.) – Nyári (Támis 
58. p.), Vass (Muszka 53. p.). Edző: Ko-
vács Csaba.
Góllövők: Németh József 2 (11-esből 
10. p. és 31. p.), Bodor Tibor (18. p.) és 
Boda Péter (78. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Szentgott-
hárd U21 5-3 (3-0). G.: Horváth Márk, 
Szép Dániel (2), Lőrincz Gábor és Sza-
kál Márk. 
Rögtön az első fordulóban összecsa-
pott az elmúlt idény ezüstérmes ha-
zai csapata és a vendég bronzérmes 
csapat, így nagyon fontos mérkőzést 

hoztak Szentgyörgyi József tanítványai. 
A vendégek 4-0-ról kapaszkodtak fel 
4-3-ra, majd Szép Dániel második talá-
latával az utolsó percekben biztosítot-
tuk be a győzelmet.

Kemenesalja–Celldömölk 1-3 (0-2)
Vönöck, 150 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 2. forduló 2014. augusz-
tus 24.
Vezette: Boda György (Mészáros Pé-
ter, Kovács Balázs)
Kemenesalja: Szíjártó – Horváth, Erdé-
lyi, Veszprémi Á., Németh P. – Dobson 
(Kiss 53. p.), Kovács (Porkoláb 80. p.), 
Kóbor, Regős (Palotai 69. p.) – Dénes, 
Kiszlinger. Edző: Haraszti Zsolt.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, 
Varga, Györkös – Horváth (Virág 34. p.), 
Szuh, Manganelli (Boda 54. p.), Bara-
nyai (Lendvai 58. p.) – Pungor (Hajas 
69. p.), Németh (Piri 54. p.). Edző: Ko-
man Vladimir.
Góllövők: Bodor Tibor (3. p.), Németh 
József (11-esből 45. p.), Baranyai Zsolt 
(46. p.), illetve Kiszlinger Balázs (58. 
p.).
Előmérkőzés: Kemenesalja U21 – CVSE 
U21 0-6. G.: Szép Dániel (4), Lőrincz 
Gábor (2). Magabiztos győzelem a jó 
játékerőt képviselő hazaiak ellen.

Ennél jobban startolni nem lehetett 
volna az új szezonban, magabiztos 
továbbjutás a Magyar Kupa országos 

főtábláján, két magabiztos győzelem 
a bajnokságban. Jól összeállt tehát az 
együttes, Koman Vladimirnek már-
is sikerült összehangolni a régi és új 
játékosok szerepét a csapatjátékban, 
felfrissíteni a játékosok játékkedvét, 
kihozni játéktudásukból a szükségest. 
Csak tőmondatokban a mérkőzésekről: 
a Sárvár tovább akart jutni a párharc-
ból, ennek megfelelő elánnal kezdte a 
mérkőzés mindkét félidejét. De nem 
tudtak kibontakozni, a celli középpá-
lya és védelem nem hagyott nekik 
teret, nem hagytuk, hogy felgyorsul-
va támadjanak. A megszerzett labdá-
kat viszont gyorsan megjátszva sorra 
lőttük a kontra gólokat, különösen a 
harmadik találat volt szemre is szép, 
akkor Virág Martin beívelését Enyingi 
Marcell fejelte be jó tíz méterről elemi 
erővel. Biztos, hogy nem erre számí-
tottak, folytatás az NB II-es Ajka ellen 
szeptember 10-én. A Szentgotthárd 
már óvatosabb volt, jobban átengedte 
a területet, így nem klasszikus kont-
rákból, de sorra lőttük itt is a gólokat, 
különösen Németh József játszott nagy 
kedvvel és hatékonyan. Annak ellené-
re is bekerült Bodor Tiborral együtt a 
forduló öt legjobb játékosa közé, hogy 
a kihagyhatatlant viszont kihagyta. A 
Kemenesaljával mindig minden körül-
mények között jó meccseket szoktunk 
játszani, mindig van egy kis paprika 
is a mérkőzéseken, de csak a jó ízlés 
határáig ment most is a heveskedés. 
Az első ötven percben jó ritmusban 
rugdostuk a találatokat: egyet-egyet a 
félidők elején, közte egyet az első vé-
gén, hanem aztán minden kimaradt, 
a 11-estől kezdve, a ziccer passzig, az 
egyéni játékkal kidolgozott helyzetig. 
Most ezen a meccsen még ez is be-
lefért annak ellenére, hogy úgy tűnik 
jó kis középcsapat lesz idén a vönöc-
ki együttes. A folytatásban két hazai 
találkozó, két mindig mindenkire ve-
szélyes csapat ellen, először augusztus 
30-án a Vasvár ellen, majd egy héttel 
később a Jánosháza következik. Baj-
noki mérkőzésen 2012 szeptembere 
óta 28 mérkőzésen keresztül őrizzük 
veretlenségünket a Kolozsvár utcában, 
nem kéne abbahagyni. »DOTTO

Nagyszerű szezonkezdés

CELLDÖMÖLK–sárvár magyar kUpa mérkőzés
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Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu

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

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

kisgépek óriási választékban!

TV AKCIÓ! 
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!

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

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

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

– Az a célunk, hogy olyan befektetőket hozzunk Magyar-
országra, akik munkahelyeket teremtenek és őriznek meg 
– mondta Erdős György, Magyarország barcelonai főkonzulá-
tusának külgazdasági szakdiplomatája Celldömölkön, a helyi 
fehérnemű varrodában, ahová ellátogatott Eva Santafé is, aki 
az egyik legnagyobb katalán textilipari vállalat termelési ve-
zetője.
Bár a Bakó Trex Kft.-nek 24 éve van kapcsolata a Wiener 
Neu stadt székhelyű Triumph AG-vel és 24 éve biztosítanak a 

helyi asszonyoknak munkalehetőséget, ám a legfontosabb 
partner – a Triumph – mellett folyamatosan fejlesztik a kapa-
citást, keresik az új partneri kapcsolatokat. Jelenleg épp Spa-
nyolország felé terjeszkednek. Ebben volt segítségükre Erdős 
György szakdiplomata is, akinek három fő feladata van: az 
exportfejlesztés, a befektetés-ösztönzés, valamint a magyar 
befektetőket is biztatja, hogy nyissanak Spanyolország felé. 
– Az a feladatom, hogy felkutassam és segítsem azokat a gaz-
dasági kapcsolatokat, melyek mindkét fél számára előnyösek 
lehetnek – mondta el Erdős György, aki összehozta a spanyol 
megrendelő céget, és a celldömölki fehérneműgyárat. A ka-
talánok ugyanis évente mintegy hárommillió fehérneműt állí-
tanak elő, szükségük volt kihelyezett munkaerőre, így került a 
látótérbe a celldömölki üzem. – Azért esett rájuk a választás, 
mert itt láttuk a megbízhatóságot, a komolyságot és az el-
kötelezettséget – mondta Eva Santafé, a Manent Casanovas 
textilipari vállalat termelési igazgatóhelyettese, hozzátéve, 
hogy tovább szeretnék mélyíteni gazdasági kapcsolataikat 
az üzemmel. Az ügyvezető elmondta még, hogy a cég idén 
ünnepli 20 éves fennállását. Az utolsó 5-6 évben természe-
tesen ők is megérezték a gazdasági válságot, de a nehézsé-
gek ellenére sikerült a létszám nagy részét megtartani. Ezért 
köszönet illeti a dolgozókat, akik megfelelve a magas szintű 
minőségi követelményeknek – dacolva a külső körülmények-
kel – kitartottak a Bakó Trex Kft. mellett. Sőt, a megrendelési 
állomány növekedése miatt jelentős – 40-45 fős – bővülésre 
van igény, mindkét partner részéről. Bakó László reményét 
fejezte ki, hogy a jövőben további lehetőségük lesz a gyárat 
fejleszteni, így újabb család- és gyermekbarát munkahelyeket 
tudnak biztosítani egy műszakban a helyi és környékbeli csa-
ládanyáknak, hölgyeknek.

24 éve a város életében

A KÉPEN BALRÓL BAKÓ LÁSZLÓ, MELLETTE EVA SANTAFE, MÖGÖTTE BAKÓ GABRIELLA, 
mellette legifjabb bakÓ lászlÓ, tőle jobbra erdős györgy, magyarország 
barceloNai főkoNzUlátUsáNak kÜlgazdasági szakdiplomatája
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Betöltendő pozíció: LOGISZTIKAI MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- szakirányú végzett ség és/vagy logiszti kai területen szerzett  szakmai tapasztalat
- tárgyalóképes német nyelvtudás
- Offi  ce programok ismerete
- jó szervezőképesség
- önállóság, gyors döntési képesség
- egyműszakos munkarend
- önálló, precíz munkavégzés

Feladatok: 
- logiszti kai folyamatok tervezése, opti malizálása
- logiszti kai projektek koordinálása, dokumentálása
- a szükséges raktározási dokumentációk készítése, vezetése
- kapcsolatt artás a társüzemekkel, ebm-papst gyáregységeivel

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

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

elvégzése (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)

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

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

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

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

képesség mérésének elvégzése

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

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

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

Tűzifa akció 
Fa-Gyulánál!

Széldeszka, fahulladék rakatban: 
1500 Ft helyett 

1000 Ft/ q
Csak szeptember 10-ig, vagy 

a készlet erejéig.

Akác kugli: 2900 Ft/q 
Cser kugli: 2700 Ft/q 
Hasítva is rendelhető!

 
(Áraink az Áfa-t tartalmazzák. Az akciók a készlet erejéig tartanak. 

A részletekről érdeklődjék az üzletünkben.)

Celldömölk központjában a katolikus templom mellett

Alkalmanként élőzenével várjuk kedves vendégeinket.

Nyitva tartás:

keddtől – csütörtökig  9 órától – 21 óráig
pénteken és szombaton 9 órától – 23 óráig
vasárnap  9 órától – 21 óráig

Elérhetőségeink:
Cím: 9500 Celldömölk Hollóssy tér 2.

Tel.: 06 95 777-497

Városunk legöregebb polgári háza most felújítva, 
régi szépségében várja vendégeit!

Ősztől figyelje programjainkat! Érdeklődni a kávéházban.

Vállaljuk rendezvények, 
gyermekzsúrok szervezését!
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