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

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!
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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TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!
Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Befejezéséhez közeledik a Kossuth utca rendbe tétele
Mint arról néhány hete hírt adtunk,
megkezdődtek a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Celldömölki kistérségben” című projekt kivitelezési
munkálatai, sőt a jelenlegi állapotot
tekintve jelentős előrehaladás történt
a munkák terén. A projekt megvalósításáról Fehér László polgármester nyilatkozott.
– A négy nagy projektelemet tartalmazó, összesen 200 millió forintos pályázat
európai uniós pályázati támogatásból,
Celldömölk Város Önkormányzata gesztorságával, a Magyar Államvasutak Zrt.,
a Vasi Volán Zrt., öt települési önkormányzat és három támogató szervezet közreműködésével valósul meg. Az
önkormányzatnak két modulja volt: az
egyik a Kossuth utca Budai Nagy Antal
utcától a vasútállomásig tartó szakasza,
valamint a Dózsa–Rákóczi utcák torkolatában lévő szabályozatlan parkoló szabályozottá tétele. A parkoló gyakorlatilag
parkoló maradt, csak a hatékonyabb
helykihasználásra törekedve másfélszeresére növeltük a terület parkolókapacitását. Ez – mint látható is – részben új
aszfalt-, illetve a gépkocsi-állások helyén
térkő burkolatot kapott, valamint kialakí-

tottunk egy kis zöldterületet. A Kossuth
utca mindkét oldala az említett szakaszon felújításra került, a páros oldalon
megszűnt a parkolás, az úttesttől elválasztva színében eltérő térkőburkolattal
alakítottuk ki az épületek felől a gyalogos-járdasávot, és az úttest felőli részen
a kerékpárutat. A kerékpáros-, illetve
gyalogosforgalmat egy zöld sáv fákkal,
rózsabokrokkal választja el az úttesttől. A
páratlan oldalon szabvány méretű parkolókat alakítottunk ki, amelyeket egy szintén fákkal, rózsabokrokkal beültetett zöld
sáv választ el a kerékpárúttól és járdától.
Mindkét oldalon kialakult tehát egy kerékpársáv közvetlenül a járda mellett, a
járdától más színű térkő burkolattal megkülönböztetve.
»Milyen fák kerültek kiültetésre?
– Többen nehezményezték a fák kivágását. A projekt része a parkosítás is, és
összességében több fát ültettünk ezen a
területen, mint amennyi kivágásra került.
Igyekeztünk úgy megtervezni a vasútra
való rávezető útszakaszt, hogy esztétikailag illeszkedjen a városközponthoz, például a városközpontban használt sárga színű
díszkő burkolat vezet végi. Egy rövid – a
Budai Nagy Antal utcától a városközpont
felé eső szakaszon – hiányzik még a tér-

Az Aradi 13-ra emlékeztünk
Nemzeti gyásznapunkra emlékeztünk október 6-án. Az ünnepségen közreműködött az Ádám Jenő Művészeti Alapiskola
diákja, valamint Molnár Gábor ny. szakreferens. Ünnepi beszédet mondott Fehér
László polgármester, aki kiemelte: – Ma
múltunk egy fájó időszakára emlékezünk. Emlékezünk azokra az emberekre,
akik szabadon akartak élni, nem tűrték
az önkényt, a hatalom visszaéléseit, az
elnyomást. Emlékezünk mindazokra, akik

olyan országban akartak élni, ahol a többség nem tiporja el a kisebbségeket, ahol
mindenki egyformán fontos a közösség
számára. A 13 aradi vértanú kifejezte az
akkori Magyarország társadalmi és etnikai sokféleségét. De ezen túl is, német,
szerb, rác, örmény emberek álltak az eszme, Magyarország boldogulásába vetett
hit mellé. Az eszme melletti kiállásért
ítélték őket halálra. A történelmi tanulmányokból tudjuk, hogy előbb a golyó

„Így alakult színházzá a mozi épülete…”
34 éves történetének legnagyobb beruházását ünnepelte a Soltis Lajos Színház,
október 6-án hivatalosan is felavatták a
társulatnak otthont adó megújult épületet.
Rendhagyó módon a szalagátvágással vette
kezdetét az ünnepség, melynek keretében
Nagy Gábor színházigazgató, Fehér László
polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Lestár Péter támogató közösen
avatták fel a megszépült színházat. A szalagátvágás után az épületben zajlott tovább
az ünnepség, ahol a himnusz közös elének-

lése után Nagy Gábor mondta el ünnepi
köszöntőjét. A színház vezetője beszédében
név szerint felsorolta mindazokat a támogatókat, akiknek segítségével létrejöhetett
a beruházás, majd Fülöp Edina iparművészt
köszöntötte, akinek a klasszikust a modernnel ötvöző alkotása nem csak az épület
homlokzatának, de a városnak is díszévé
vált. Az igazgató után Fehér László polgármester mondott ünnepélyes köszöntőt, aki
nosztalgiával emlékezett vissza az egykori
mozi épületének sorsára és fejlődésére,

kő burkolat, a következő ciklusban azt is
kialakítjuk. Egy a lombozatával, virágzásával, díszítő vadkörte-fajtát és ezüsthársakat, valamint intenzíven virágzó
rózsabokrokat ültettünk. Hátra van még
a hulladékgyűjtők valamint utcabútorok
kihelyezése, de beszerzésük már megtörtént: előbbit végig a Kossuth utcán, valamint a vasútállomás épülete előtt, utóbbit
pedig a vasútállomás elé, hogy az utazó
közönség nagyobb kényelemben tölthesse el a várakozási időt. Szeretnénk megoldani az utcában lévő önkormányzati és
vegyes tulajdonú házak homlokzati felújítását, ablakcseréit. Távlati célunk, hogy a
kandellábereket a városközpontban lévőkhöz hasonlóvá cseréljük ki, egységesítsük,
így még szebbé válhat a környezet. »LA
általi halálraítélteket végezték ki. Majd
következtek az akasztófára ítélt tábornokok, a végén Damjanich János és Vécsey
Károly. Elbúcsúztak egymástól. Vécsey Károlynak már nem volt kitől elbúcsúznia,
ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár
korábban voltak nézeteltéréseik, a halál
előtti pillanatban a magyar arisztokrata
lehajolt, és megcsókolta a szerb parasztivadék kezét. Az aradi hősök élete és halála ma is példaértékű. Mai megosztott
társadalmunkban főként példaértékű.”
Az ünnepi beszéd elhangzása után koszorúzások következtek.
»LA
és örömét fejezte ki, amiért a Soltis Lajos
Színház társulatának köszönhetően a lehető legjobb kezekbe került. A polgármester
után Lestár Péter magánadományozó fűzött
néhány gondolatot az ünnepséghez, aki kifejezte azt a reményét, hogy a színház egyszer nem csak a város, de akár az ország
büszkeségévé is válhat. Az avatáson közreműködtek még a színház tagjai és pártolói,
akik szavalatokkal és zenével tették emelkedetté az ünnepély hangulatát.
Ezúton hívják és várják a Soltis Színház
tagjai a színházkedvelő közönséget október 19-én 18.00 órakor Woyzeck című
előadására.
»NN
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Megtartották a ciklus utolsó ülését
Szeptember 25-én rendkívüli testületi ülést tartottak a város képviselői, melyen hét napirendi pont került
megtárgyalásra. Első pontként a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatához való
csatlakozásról döntöttek a város vezetői. Az idei tanévben is pályázhatnak a
támogatásra felsőoktatásban tanulók
illetve a középiskola végzős diákjai. A
város vezetősége összesen 3,5 millió
forintot különített el költségvetéséből
erre a célra. Következő pontként az
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztását tárgyalták, ugyanis
a jelenlegi szerződés szeptember 30-i
határidővel lejár. A beadott pályázatok érvénytelensége miatt a testület
a szerződés 2016. szeptember 30-ig
történő meghosszabbításáról döntött.
Ezt követően a 2014. évi pénzügyi terv
végrehajtásának féléves beszámolója következett. 2014-ben a testület a
pénzügyi terv fő összegét 3 milliárd
145 millió forintban állapította meg.
Első félév végére a bevételek éves
előirányzatának 43%-a, a kiadások
éves előirányzatának 40%-a valósult
meg. Celldömölk Város Önkormányzatának 2014. első félévében likviditási
problémája nem volt, a szigorú költségvetési fegyelem és kötelezettségvállalás eredményeként folyószámlahitel
felvételére sem volt szükség. Az intézményi bevételekről szóló beszámoló
során azonban kiderült, a teljesülések
eltérő képet mutatnak. A legnagyobb
összegű tartozást a Népjóléti Szolgálat
halmozta fel. Az adósság nagy részét,
körülbelül 16 millió forintot azok a kifizetetlen élelmiszerbeszállítói számlák
képezik, melyeket a kórház likviditási
okokból nem egyenlített ki. A szám-

lák halmozódása miatt ez az összeg az
év végére meghaladhatja a 25 millió
forintot is, mellyel együtt a Népjóléti
Szolgálat tartozása akár 37 millió forint
is lehet. Következő napirendi pontban a képviselő-testület jóváhagyta a
Berzsenyi Dániel Gimnáziumba beiratkozott tanulók alacsonyabb létszáma
miatt fel nem használt 1,8 millió forintos támogatás átcsoportosítását, valamint jóváhagyott egy 682 ezer forintos
támogatást a Celldömölki Családokért
Alapítvány részére. Utolsó napirendi
pontként a Magyarország kincsestára sorozatban megjelent Celldömölk
könyv 1000 darabos kiadványának felhasználásáról is döntés született.
•••
2014. október 2-án tartotta Celldömölk Város Képviselő-testülete a
2010–2014-es választási ciklus utolsó soros ülését. Fehér László polgármester összefoglalta az elmúlt négy
évben végzett tevékenységét, majd
megköszönte a választóknak, munkatársainak és képviselőtársainak az elmúlt időszak eredményes munkáját.
A képviselők egyenként számoltak be
eredményeikről, megköszönték a vá-

Botlatókövet helyeztek el Celldömölkön is
Van Celldömölkön egy család, akik, miután megvásárolták az egyik legpatinásabb
épületet a Szentháromság téren, leltek fel
olyan dokumentumokat, amelyekből arra
lehetett következtetni, hogy a korábbi
háztulajdonosokat tragikus módon hurcolták el 1944-ben Auschwitzba. Pipics
Csaba és felesége arra az elhatározásra
jutottak, hogy a dokumentumokból feltáruló borzalmak mindenkit megállásra
kell, hogy késztessenek, mert nem ismétlődhetnek meg. Az Európában elterjedt
gyakorlat szerint megkeresték Günter
Demnig német szobrászt, aki a Holocaust

áldozatainak emléket állító, szerte Európát behálózó ún. botlatókövek művészeti
projekt atyja, hogy házuk elé is készítsen
mementóként egy botlatókövet, melynek felirata: „ITT LAKOTT SINGER BÉLÁNÉ
SZ. POLLÁK IRMA 1901. április 26. - 1944.
július 7. deportálták, megölték.” Hány
és hány ilyen család van Celldömölkön,
hányan jutottak Singer Béláné sorsára?
Pipics Csaba és felesége szép gondolatát
követve érdemes lenne folytatni a sort,
és felkutatni a hasonló, szomorú emlékű
épületek sorát.
Hála Pipics Csabának és feleségének, Tün-

lasztópolgárok bizalmát, majd terveiket vázolták. Az ülést a továbbiakban
a meghirdetett napirendi pontok szerint folytatták, amelyben Fehér László
polgármester beszámolt a két ülés között történtekről és a lejárt határidejű
határozatokról, döntöttek a Vulkánpark
nyitva tartásának módosításáról, mely
szerint október 6. és 31. között az intézmény keddtől vasárnapig 10.00 és
17.00 óra között tart nyitva, november 1. és 30. között keddtől szombatig
10.00 és 17.00 óra között, vasárnaponként ebben az időszakban 10.00 és
16.00 óra között. Decembertől március
23-ig zárva vannak, csak az előre bejelentett csoportokat fogadják. Nyitás:
2015. március 23. Elfogadták a döntéshozók a Celli Huke Nonprofit Kft. első
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Döntés született arról is továbbá, hogy felújítják a Kossuth u. 10. sz.
társasház csapadékcsatornáját, hogy
a jelenleg folyó Kossuth utcai felújítás
során elkészült járda – mely szebb lett,
de keskenyebb – használata során ne
okozzon kellemetlenséget a járókelőknek. Döntöttek a képviselők arról is,
hogy a Berzsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképző Iskolába iratkozó tanulók
közül ne csak a gimnáziumi, de a szakközépiskolai képzésben részt vevők is
kapjanak iskolakezdési támogatást. A
képviselő-testület jóvá hagyta továbbá
dr. Varga Balázs kérését, melynek értelmében a Benu Gyógyszertár előtt, a
Széchenyi u. 5. sz. alatt a gyógyszertár vezetője 5 db közforgalmú parkolót
szeretne megépíttetni. Döntés született arról is, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár jelenlegi,
Látványok és tekintetek c. 19. századi
festők munkáiból készült kiállítását a
Celldömölkön tanuló diákok csoportos
látogatás esetén jelentős kedvezménynyel tekinthessék meg.
»NN – LA

dének, valamint gyermekeiknek, mert
felvállalták, hogy bemutassák a tragikus
múlt egy szeletét, és ezzel ráirányítsák
figyelmünket a jelenre, és előre vetítsék
a jövőt. Céljuk: ne hagyjuk elfeledni a
múltat, mutassuk be a valós történelmet
gyermekeinknek, hogy érző szívű felnőttekké válhassanak.
A botlatókő átadására 2014. szeptember
21-én került sor, a megható, bensőséges
ünnepségen jelen volt Sági Pálné, valamint a Singer család Izraelben élő leszármazottai kérésére a családot barátaik,
Halász György és felesége képviselték.
Amennyiben Pipics Csaba hozzájárul, a
későbbiekben lapunkban leközöljük a dokumentumokat.
»LOSONCZ ANDREA
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Civilek összefogásából bővült
a városi mentőautó felszerelése

A városi kórház szombathelyi
sovszky Kórházhoz kerülésekor
ígéretet kapott egy esetkocsi
latba állítására Celldömölkön,

Markua város
szolgámellyel

biztonságosabbá válhatna az egészségügyi ellátás, a kocsi azonban az ígéretekkel ellentétben azóta sem érkezett
meg. Ennek ügyében tett lépéseket az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület.
Marics Sándorné, az egyesület vezetője
elmondta, az adománygyűjtő akcióiknak
köszönhetően több mint 1 millió forintot
gyűjtöttek össze, amit át is utaltak a Vas
Megyei Mentésügyi Alapítvány részére.
Az alapítvány az összegből új eszközökkel szerelte fel a celldömölki mentőállomás egyik autóját. A mentőautó
eszközállománya vérnyomásmérő berendezéssel, motoros szívó készülékkel,
a gerincsérültek stabilizálásához szükséges lapáthordággyal, valamint a végtagok rögzítését szolgáló készlettel bővült.
A mentőautó új felszerelését a civil szervezet és a város vezetősége is csak első
lépésnek tekinti. Hangsúlyozták, a sürgősségi esetkocsi szolgálatba állítása is
csak átmeneti megoldást jelentene a
betegellátásban. Az egyetlen biztonságos megoldás ugyanis az aktív kórházi
ellátás visszaállítása lenne. »NÉMETH NÓRA

Világnap a szépkorúak tiszteletére

1991 óta hivatalosan is október elsején ünneplik az idősek világnapját.
Jelenleg közel 600 millió 60 év feletti
személy él a földön, az ország társadalmának 20%-a időskorú. Ennek az aránynak is köszönhető a kiemelt figyelem,
ami napjainkban, főként október első
napján, a szépkorúakra irányul. Celldömölkön is hagyománya van már a világnapnak, évek óta kiemelt dátumként
szerepel a Népjóléti Szolgálat programjai között. Az idei évben a Nemesdömölki utcai Idősek otthonában kezdődtek az
ünnepi programok, ahol a fogyatékosok
nappali ellátásáról gondoskodó támogató központ adott verses-zenés műsort

az idősek tiszteletére. Az ünnepségen
részt vett Fehér László polgármester és
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony.
Kora délután a Szalóky utcai Idősek
klubjában is kezdetét vette az ünnepség. A világnap alkalmából nem csak a
város vezetői kedveskedtek ajándékkal
az otthon és a klub tagjainak, de a Népjóléti Szolgálat nevében Csizmaziáné
Hubert Mária is meglepetéssel köszöntötte az időseket. A hivatalos ünnepség
után közös beszélgetésekkel és mulatozással folytatódott a rendezvény, melyen valóban szép számmal vettek részt
az időskorúak.
»N. NÓRA

Faültetés az Ostffy téren

Kisebb tömeg gyűlt össze október 4-én
délelőtt az Ostffy téren, ahova közös
faültető akcióra hívták a civil szervezeteket. Nem ez az első ilyen jellegű akció az evangélikus templom környékén.
Korábban, szintén közös összefogással
a parkon át a templomig vezető betonjárdát készítették el a civil önkéntesek.
A szombati délelőtti programot az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület kezdeményezte az önkormányzat közreműködésével, az evangélikus templom lelkészének
kérésére. Az egyesület tagjai az ifjúsági
tagozattal együtt szintén lelkes résztvevői
voltak a programnak. A kezdeményezéshez csatlakozott még számos helyi szervezet, egyesület, klub, sportegyesület és
magánszemélyek is. A civil összefogás
ezúttal is eredményes volt. A tavasszal kivágott, életveszélyes állapotú fák helyére
kilenc fiatal, erős fa került kiültetésre, me»NN
lyek tovább díszítik a város képét.

Felavatták a megújult
Kodály utcai játszóteret
Számos játszótéren valósultak meg különböző fejlesztések, korszerűsítések az
elmúlt időszakban. Az egyik legnagyobb
beruházás a Kodály utcai játszótéren történt, ahol új játékelemek és pihenőpadok
is kitelepítésre kerültek. A lakótelepen a
játszótér korszerű kialakítására már korábban is felmerült az igény a kisgyerekes
családok részéről. Az új játékelemek között
szerepel egy modern, csúszdával is felszerelt játszóház, valamint több fitneszgép is,
amely nem csak a gyerekek szórakoztatását, de a felnőtt korosztály testmozgását,
egészségmegőrzését is szolgálhatja. Hivatalos átadót is tartott az önkormányzat,
ahol Fehér László polgármester és Karádi
Mihály képviselő közösen avatták fel az új
játszóteret, majd a jelenlévő kisgyerekek
segítségével az ünnepélyes szalagátvágás
is megtörtént. Az átadó után a legkisebbek
lelkesen csomagolták ki, majd vették egyből használatba a modern játékokat. »NN
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Eredmények és tervek
Celldömölknek az utóbbi években nem
csak az arculata változott meg, de kiemelkedő beruházásokat hajtottak
végre, az egymásra épülő fejlesztések
tudatos tervezés eredményei. Fehér
László polgármesterrel beszélgettünk.

»Tizenkét éve vezeti
a várost. Polgármestersége ideje alatt
baloldali és jobboldali pártok egyaránt
voltak kormányon, a
város mindig megtalálta a lehetőségeket a fejlődésre. Szót
érteni mindenkivel

– ez lehet a titok?
– Egy politikus, legyen az városvezető
vagy más funkcióban, akkor képviseli
igazán a közösség érdekeit, ha képes
felismerni és be is tartani azt, hogy
eredményeket csak közösen, egymással
együttműködve érhetünk el. Bár 2002ben a szocialista párt színeiben lettem
polgármester, gyakorló városvezetőként
hamar rádöbbentem, hogy egy kisváros
működése, működtetése nem történhet
pártpolitikai alapon. Ennyi év tapasztalat
után bizton elmondhatom, hogy komoly
ereje van a civil összefogásnak, hiszen
mind a városvezetésben, mind a helyi
közösségtől kapott támogatás alapján
felül tudtunk emelkedni a pártpolitikán
Celldömölk érdekében. A jobboldali vezetésű megye éppúgy támogatta az
elképzeléseinket, mint nyolc éven át a
baloldali kormányok, és az utóbbi négy
évben a jobboldali kormány, hiszen komoly fejlesztési támogatásokat nyertünk
el 2010 után is. Megvalósítható, a várost
előrevivő elképzeléseink voltak, és ezt
támogatták. Azt gondolom, hogy egy
felelősen dolgozó kormány napjainkban
is a szakmaiságot tekinti, azt nézi, hogy
egy-egy településnek mire van szüksége, és nem az alapján dönt támogatásokról, hogy milyen színű a település
vezetése.
»Szakmai tudás, előrelátás, a helyi lehetőségek felismerésére, cselekvés.
Mindez elengedhetetlen, hogy egy önkormányzat vezetése előbbre vigye települését.
– Celldömölkön mindig úgy terveztünk
és tervezünk most is, hogy egyrészt
megalapozottak és szükségesek legyenek, másrészt terveink illeszkednek az
uniós fejlesztési programokba és a megyei területfejlesztési elképzelések közé.
A 2014–2020 közötti hétéves európai

Új Kemenesalja » 2014. 10. 10.

uniós fejlesztési ciklusra is elkészítettük
terveinket a beruházásokra, amelyek
járási és megyei szinten már zöld utat
kaptak, elfogadásra küldik tovább. Járásunk 1,7 milliárd forint támogatásra
jogosult. Óriásit változott városunk arculata az elmúlt években, hogy csak a
jelentősebb fejlesztéseket említsem:
legtöbb intézményünket felújítottuk,
megszépült a városközpont, megépült
a Kemenes Vulkánpark. Az új városháza
megépítésével a kegytemplom melletti
kolostor újra egyházi célokat szolgálhat.
Kilenc éve megépült a Vulkán Gyógyés Élményfürdő, amely azóta is folyamatosan fejlődik. Mellette egy osztrák
szállodalánc beruházásában épült egy
négycsillagos szálloda és egy szintén
négycsillagos kemping, és jelenleg is
zajlik közös beruházásban a fürdő fejlesztése 700 millió forintból. A fürdőn és
közvetlen környékén ötmilliárd forintos
fejlesztés valósult meg, azt hiszem, erre
igazán büszkék lehetünk. A sportot műfüves pályák építésével szolgáltuk. Számos utcát felújítottunk, a játszótereket
új játékelemekkel bővítettük. A napokban adjuk át a közlekedőknek a „Parkolj
és utazz!” pályázat részeként a Kossuth
Lajos utcában kialakított új a kerékpárutakat és járdákat.
»Milyen tervek várnak megvalósításra?
– Hosszú lenne mind felsorolni, a legfontosabbak közé tartozik, hogy folytatva
az intézményeink felújítását a gimnáziumunk épületének korszerűsítését tervezzük. Nem kevésbé fontos a városközpont
rekonstrukciójához kapcsolódva a piac
felújítása, korszerűsítése, a környék
rendbetétele, és kiemelt célunk a következő időszakra, hogy minél több utat
és járdát újítsunk fel. Régi vágya volt az
izsákfai városrészen élőknek a szennyvízelvezetés megoldása. Az önkormányzat
2012-ben pályázatot nyert a tervezésére,
most pedig második ütemben a kivitelezési pályázatunk kapott pozitív elbírálást,
így az Európai Unió támogatása után ez
a probléma is megoldódhat. A jobboldali
kormányzat döntése alapján Celldömölk
kórháza sajnos már nem aktív ellátást
nyújtó kórház, csupán a szülészeti osztályon működnek a Markusovszky kórház részlegeként aktív ágyak. A betegek
biztonságos ellátása érdekében mindenképpen szükség lenne egy sürgősségi
mentőre, és mindent megteszek azért,
hogy ez megvalósulhasson, illetve hogy
a sebészet és belgyógyászati osztályon
is aktív ellátást nyújtsanak a térség betegeinek. Épp a napokban valósult meg
civil szervezetek összefogásában az új
mentőautónk több mint egymillió forintos eszközbővítése. Örülök, hogy végül

megvalósulhat a korábban általunk megtervezett rendelőintézet-építés a kórház
területén. A horgásztó melletti területen
rendezvényteret, a Kemenes Vulkánpark
mellett lévő területen pedig a lovas turizmusra is építő szabadidő-centrumot
szeretnénk kialakítani. Alsóságon szintén a központi teret újítjuk meg, díszkő
térburkolattal látjuk el, virágosítjuk.
»Városunkban a gazdasági válság idején,
más városokkal ellentétben nem történtek üzembezárások.
– Tíz éve alig több mint 60 dolgozót foglalkoztatva kezdte meg működését a
Wewalka Cukrászati Kft., amely folyamatosan olyan fejlesztéseket hajtott végre,
hogy jelenleg már négyszáz főt foglalkoztatnak. Hosszú távon is stabil foglalkoztató a Swietelsky Vasúttechnika Kft.,
a cég tulajdonosai kétmilliárd forintos
fejlesztést hajtottak végre Celldömölkön,
területet, azzal együtt vágányhálózatot,
szerelőcsarnokot vásároltak és bővítettek, ami munkahelyek teremtésével is
jár. Szerencsére városunkban nem voltak üzembezárások az utóbbi években,
sőt, inkább fejlődtünk e téren is, az elmúlt tizenkét évben az iparűzésiadó-bevételünk 200 millió forintról 700 millió
forintra nőtt. Több celldömölki nagyvállalkozás jutott az elmúlt években olyan
központi programok által nyújtott támogatásokhoz, hogy nem csak megtartani,
de bővíteni is tudták a munkahelyeket,
üzemcsarnokaikat.
A városvezető örömmel beszél arról is,
hogy előrehaladott tárgyalások vannak
az egykori Kesztyűgyár hasznosításáról.
A gyárépületet néhány éve egy vállalkozás vásárolta meg, és a tervek szerint a közeljövőben újra élet költözhet
a falak közé, munkahelyeket teremtő
foglalkoztató cég veszi birtokba. Folyamatos az érdeklődés a régi fürdőterület
iránt is, ahol egy meleg vizes és egy
hideg vizes kút is van, ami több elképzelésnek is alapja lehet. Önkormányzatunk korábban értékesítette az Alsóság
és Celldömölk közötti területet, ahol a
befektetői csoport bevásárlócentrumot
szeretne építeni. A jelenlegi kormány, a
szaktárca azonban plaza-stopot vezetett
be, így a beruházás nem kezdődhetett
meg. Amint feloldják a bevásárló centrumok létesítésére vonatkozó tilalmat,
2015. január 1-je után, ezen a területen
is megépülhet az üzletközpont. Hasonlóan a Tesco-beruházáshoz egy nagyobb
alapterületű üzlet és öt kisebb – ruházati,
cipő- stb. üzlet számára kialakított – helyiség lenne a bevásárlócentrumban. Az
új üzletközponttal az Alsóságon és Izsákfán élők lakóhelyükhöz még közelebb
»ÚK
jutnak a szolgáltatásokhoz.
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Higgyenek a szemüknek!
Söptei Józsefné a harmadik ciklusban
volt alpolgármester, és először egyéni
körzetben is megmérettette magát, és
a 2010–2014-es időszakban a 6. sz. választókörzetet képviselte. Sok volt a körzetben a teendő, de az alpolgármesteri
munka sem lett kevesebb a korábbiakhoz képest. Hogyan értékeli az elmúlt
négy évet? – kérdeztük.
– Amikor elhatároztam, hogy egyéni
képviselőként
is
indulok a választásokon, igyekeztem
megismerni a 6.
számú választókörzet lakóinak problémáját – éppen ezért
személyes kapcsolatot próbáltam kialakítani az ott lakókkal. Mivel egy elnyúló körzetről és eltérő
problémákról van szó, ezt a későbbiekben
is figyelembe vettem, és minden alkalommal két lakossági fórumot tartottam. Más
gondokkal küszködnek a városközpontban,
társasházban élők, és mással a családi házas környezetben lakók. Kiemelkedő eredménynek tartom, hogy sikerült megoldani a
Budai Nagy Antal u. 2. sz. ház elbontását, és
ezzel lehetőséget tudunk teremteni a szép
fekvésű telken egy ún. Fészekrakó ház megépítésére, amellyel a fiatalok letelepedését
szeretnénk segíteni. Egy uniós pályázatnak
köszönhetően megújul a Kossuth utca, és a
Dózsa György u. végén, a vasútállomással
szemben egy nagyobb kapacitású parkolóban, nagyobb biztonságban hagyhatja autóját az utazóközönség. A 6. sz. választókörzet
dömölki része nagyon elhanyagolt volt, de
a választási ciklus második év végétől folyamatosan megvalósultak azok a járda- és
útépítések, amelyek régóta nyomasztották
az itt élőket. Örömmel mondhatom, hogy új
járda épült a Kinizsi utcában, majd megújult
a Baross utca járdája is mindkét oldalon. Új
burkolatot kapott a Deák, a Bocskai és az
Esze Tamás utca is. Ezt megelőzően megtörtént a vízvezeték-hálózat felújítása. Hamarosan befejeződik az ivóvízhálózat cseréje
az Árpád, a Berzsenyi és a Rákóczi utcákban
is azért, hogy a későbbiekben ezek az utcák
is új burkolatot kaphassanak.
»Nemcsak az utak újultak meg…
– Valóban úgy érzékeltem, hogy a belvárostól való távolság egy kissé elzárja ezt
a városrészt a központ forgatagától. Egyik
korábbi lakossági fórumon meg is fogalmazódott a jelenlévőkben egy színvonalas
rendezvény iránti igény. Ezért szervezzük
meg most már évről évre a Dömölki Napo-

»ÉRTÉKELÉS

kat, melyet a Romtemplomnál és az Evangélikus Templomnál tartunk meg neves
művészek, előadók közreműködésével. A
napokban megkezdődtek az Ostffy téren
a parkosítási munkák. Rác Dénes evangélikus lelkész javaslatára az önkormányzat
megvizsgáltatta a templom körül található
fákat, és a beteg, nagyon elöregedett növények kivágásra kerültek. Ezzel egyidejűleg
a város megrendelte azokat a kertépítési
terveket, amelyek kijelölik a növények és
utcabútorok helyét. Sok feladat van még
a 6. sz. választókörzetben. A Kossuth utcai
épületek felújítása, a Wesselényi utcai parkolók bővítése, és még annyi más, melyet
lakossági fórumokon fogunk az ott lakókkal
megtárgyalni. Bízom abban, ahogy eddig
is mindig meghallgattam a választókörzet
lakóit, a későbbiekben is hasonló módon
fogunk tudni együttműködni.
»A képviselői körzetén túl számos feladata
volt alpolgármesterként is…
– Polgármester úr elsősorban gazdasági és
műszaki ügyekben számított a munkámra.
Örömmel mondhatom, hogy benyújtott pályázataink csaknem 90%-a nyert az elmúlt
négy évben is, közülük egyedül a vasútállomás belső felújítása és a buszpályaudvar
burkolatfelújítása húzódik át a jövő évre
a kissé hosszadalmas közbeszerzési eljárások miatt. A város pénzügyi helyzetéről
annyit: nemcsak az elmúlt négy évben,
hanem az elmúlt 12 évben – bárki volt is
az önkormányzat pénzügyi vezetője –, arra
törekedtünk, hogy döntéseink mindig megfontoltak, felelősségteljesek legyenek. Soha
nem vállaltunk fel olyan helyzetet, ami akár
egy pillanatra is kritikussá tette volna a város működését. Igyekeztünk megtartani az
intézményekben lévő munkahelyeket, éveken át működtettük, anyagilag támogattuk
a kórházat – ami nemcsak a celldömölkieket, de a 40 ezres kistérséget is ellátta. Mellette minden egyes pályázatunk önrészét
elő tudtuk teremteni, amelyet minden képviselő-testület minden tagja megszavazott
az elmúlt 12 évben. Értékesítettük azokat a
területeket, amelyeknek az eladási ára kiegészítette pályázati önrészünket. Ugyanez
történt a Jufa esetében is: a képviselő-testület az első variációban valóban nem támogatta a Jufa Ungarn feltételeit, miután az
eltért a korábbi előszerződéstől és a város
számára rendkívül hátrányos helyzetet teremtett volna. Tisztelet Rudolf Wiednernek,
aki megértette, hogy nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy a területértékesítést olyan
feltételekkel bonyolítsuk le, ami számunkra teljesíthetetlen terheket jelent. Második
variációban már olyan ajánlatot tett, ami
elfogadható volt a város számára, megteremtve a közös együttműködés alapját. Ezt
az ajánlatot a képviselő-testület egyhangúlag el is fogadta.

»A fentieken felül a város életében egyik
legmeghatározóbb civil szervezetben is
élénken tevékenykedik…
– Az elmúlt években számos jótékonysági
rendezvényt szerveztünk, amelynek bevétele a városban működő intézmények (kórház, óvoda, gimnázium, mentőállomás)
fejlesztéséhez járult hozzá, de rendszeresen támogatunk hátrányos helyzetű családokat, kisnyugdíjasokat, illetve táborokat
szervezünk azoknak a kisgyerekeknek, akik
másként nem jutnának el sehová. Fájlalom, hogy az elmúlt négy évben a másik
oldal ígérgetések helyett nem karolta fel
egyik célcsoportot sem, akiknek segített
volna, hiszen ebben a városban sok az idős
ember, télen jó néven vennék például, ha
valaki ellapátolná a havat előttük, vagy
nyáron levágná a füvet. Úgy gondolom,
a Fidesz képviselőjelöltjei az elmúlt négy
évben nem annyira a város, mint inkább
a maguk hasznára fordították kormányzati kapcsolataikat. Vagy szólt valaki közülük
a kórház bezárása ellen vagy az esetkocsi
érdekében?
»Többen tartanak attól, hogyan fog továbbfejlődni a város, ha a kormánypárttól eltérő
színű civil összefogás győz...
– Ugyanúgy, mint eddig, hiszen Fehér László polgármester úr mindig megtalálta a
zökkenőmentes együttműködés módját,
és jó kapcsolatot ápolt a Fidesz vezetésű
kormányzattal, példa rá az óvodafelújítási,
a Parkolj és utazz!, a nagy műfüves pálya,
valamint az újonnan épülő sportcsarnok
nyertes pályázatai.
Én úgy gondolom, hogy Vas megye 2. sz.
választókörzete – amelyhez Celldömölk is
tartozik – megválasztott egy fiatal, agilis
országgyűlési képviselőt. Az országgyűlési
képviselői eskü szövege a következőképpen
hangzik: „Én Ágh Péter... esküszöm, hogy…
munkám során választóim akaratához és
megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen
járok el, és minden igyekezetemmel azon
leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását
elősegítsem. Isten engem úgy segéljen!”
Ágh Péter egy becsületes, katolikus családban nőtt fel. Biztos vagyok benne, hogy
tudja, az esküje mit jelent, és be is fogja
tartani, bármilyen színű lesz a városvezetés. Arra kérem a város lakóit, hogy higygyenek abban, hogy mi magunk, akik itt
élünk, irányíthatjuk sorsunkat. Mi magunk
dönthetünk arról, hogy mit fejlesszünk, mi
a jó irány – ezt hívják önkormányzásnak.
Nem szabad hagyni, hogy felülről zsarolással erőltessenek ránk „támogatásnak” álcázott központosított hatalmat. Mert akkor
már „fortélyos félelem igazgat…”
A „Csak a Fidesz” pártpolitikája helyett
válasszák a „Csak a város” civil városlakók hitvallását.
»ÚK
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CSELEKVŐ ÖSSZEFOGÁSSAL CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET
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Kedves Celldömölkiek!
A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület
polgármesterjelöltje, Fehér László és képviselőjelöltjei
szeretettel várják Önt, családját és barátait
kampányzáró rendezvényükre 2014. október 11-én (szombaton).
18 órakor a művelődési központ színháztermében fellép
a világszerte ismert Experidance Tánctársulat,
19 órakor a művelődési központ előtti téren koncertezik a Republic.
Rossz idő esetén a programot 17 órai kezdettel a sportcsarnokban rendezzük meg.
A rendezvényre a belépés ingyenes.
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HIGGYEN A SZEMÉNEK, CELLDÖMÖLK VELÜNK ÉPÜL!

Eredményesen működtünk együtt
a kormányzattal!
Sikeresek voltak pályázataink!

Megszépültek, korszerűsödtek
városunk utcái és közterei.

700 millió forintos fürdőfejlesztést
valósítottunk meg Celldömölkön.

Felújítottuk városunk bölcsődéjét,
óvodáit és iskoláit.

Kormányzati támogatással új
sportlétesítményeket építhettünk.

A Ság hegy lábánál megépítettük
a Kemenes Vulkánparkot.

A Kossuth utca felújítására pályázatot
nyertünk a kormányzat támogatásával.

CSELEKVŐ ÖSSZEFOGÁS NAPJA – 2014. OKTÓBER 12.
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Gazdag programkínálat a szüreti fesztiválon

A Sághegyi Szüreti Napok programsorozata
szeptember 26-án bábszínházi előadásokkal
vette kezdetét. A nem csak kicsiknek szóló
műsorokat a Tücsök Bábcsoport és az Ultraviolák Bábcsoport színészei mutatták be
a KMKK színpadán. A színházi előadásokat
követően kiállításokkal folytatódtak a programok, a Kresznerics Ferenc könyvtárban Fazakas Sándor egyedi gyökérszobraiból nyílt
tárlatot lehetett megtekinteni. Az Erdélyből

Bursa Hungarica Ösztöndíj
Celldömölk Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázatokat a
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell
benyújtani.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2014.
november 7. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), aláírva a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.
1) A pályázók köre
a) Az „A” típusú pályázatra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói

érkezett művész elmondta, a szobrok mindegyike egy darab, önálló gyökérből lett kifaragva, többségük mitológiai jeleneteket
ábrázol, de vannak bibliai, nemzeti és természeti témájú alkotásai is. Mindeközben
a Móritz Galérián „Látványok és tekintetek”
címmel nyílt kiállítás a XIX. század magyar
festőinek műalkotásaiból. Az est folyamán
ezen túl főként a zene játszotta a főszerepet, hét órától ugyanis Bognár Rita és Tihanyi Tóth Csaba előadásában csendült a nóta,
melyet Szalai Antal cigányzenekara kísért,
majd 9 órától a szüret egyik legjobban várt
programja, a Hooligans koncert is kezdetét
vette. A hideg idő ellenére nagyon sokan
gyűltek össze a színpad előtt meghallgatni az ország egyik legnépszerűbb pop-rock
zenekarát. A szüreti mulatságok második
napjának első kiemelt programja egy hivatalos esemény volt. A önkormányzat a
belga példához hasonlóan irányjelző táblát
állítatott a város központjába, melyen Celldömölk testvérvárosai szerepelnek. A táblát
a polgármester az Erdőszentgyörgyből érkezett delegáció tagjaival közösen leplezte le.
A szüreti mulatságok egyik leglátványosabb
eseménye idén is a felvonulás volt. A menet a hagyományokhoz hűen délután három
órakor indult Alsóságról a városközpontba.
A szüreti felvonulók között voltak bábosok,

mutatványosok, néptáncosok, mazsorettek,
fúvószenekar, zenészek, lovasok és fogatok. Miután beértek a városba, a Madzag
gólyalábas együttes és a Fresco Bello zászlóforgató csoport tagjai tartottak látványos
bemutatót. Habár az idei szőlőtermésre valóban sok panasz volt, a szüret hangulatát
ez nem befolyásolta. Sokan látogattak ki a
város főterére, hogy a Kemenesi piac helyi
kézműves termékei között nézelődjenek
vagy megtekintsék bemutatóikat. A piacon
kívül a rendezvénytér számos egyéb szórakozási lehetőséget is biztosított, a legkisebbeket trambulin, ugrálóvár és a szürethez
kapcsolódó egyéb játékok várták. A délután
további részében is folytatódtak a szüreti
témájú koncertek és kulturális programok,
idén először pedig a fesztivál borát és a fesztivál tortáját is megválasztották a rendezvényen. Az estét Rúzsa Magdi koncertje zárta.
A szerbiai származású énekesnő műsora
előtt az Erdélyből érkezett erdőszentgyörgyieket is a színpadon köszöntötték a városok
közti barátságot ünnepelve. Nagyon sokan
voltak kíváncsiak Rúzsa Magdi slágereire,
színültig telt a színpad előtti tér, a közönség
lelkesen tapsolta végig a közel másfél órás
koncertet. Az este befejezéseként a Szent
Mihály nap alkalmából a Szentháromság téren felállított máglya is meggyújtásra került,
amit a néptáncosok a város lakóival közösen
táncoltak körbe, majd a hagyományokhoz
»NN
hűen tűzijáték zárta a rendezvényt.

jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.
b) A „B” típusú pályázatra azok a 2014/2015.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2015/2016 tanévben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
2) A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx.
3) A pályázat kötelező mellékletei
„A” típusú pályázat: a felsőoktatási intézmény
által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről; igazolás
a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők
egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

„B” típusú pályázat: igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
4) Az ösztöndíj időtartama
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
5) A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati kiírást figyelmesen olvassák el.
A bírálati döntésről az önkormányzat 2014. december 19-ig elektronikus vagy postai úton
értesíti a pályázókat. A pályázatról további információk beszerezhetők az önkormányzati hivatalban, illetve letölthetők a http://www.emet.
gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ internetes
oldalról, valamint a város honlapjáról www.celldomolk.hu. A pályázattal kapcsolatos ügyintézést
Tulok Gabriella oktatási szakreferens végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet
110., tel: 95/525-809, 95/525-810, e-mail: tulok.gabriella@celldomolk.hu) hétfő, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint 13–16 óra között,
illetve kedden, pénteken 8–12 óra között.
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»VEGYES

Egy kár érte és egy bravó érte
Rábapaty – Celldömölk 1-1 (0-0)
Rábapaty, 200 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 7. forduló 2014. szeptember 28.
Vezette: Vass István (Bognár László, Márton
Péter).
Rábapaty: Varga – Dovánszky, Csupor, Horváth, Enzsöl – Király Zs., Fehér M., Bíró, Sipos
(Fehér Z. 64. p.) – Király L.(Németh 88. p.), Likaj (Toldi 52. p.). Edző: Ádám Endre.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Varga,
Györkös – Manganelli, Szuh – Enyingi Marcell
(Baranyai 64. p.), Németh J., Pungor N. (Piri
78. p.), Enyingi Márk (Horváth 61. p.). Edző:
Koman Vladimir.
Góllövők: Csupor Ádám (55. p.), illetve Pungor Norbert (53. p.).
Előmérkőzés: Rábapaty U21 – CVSE U21 0-3
(0-1). G.: Hajas Máté (3). Magabiztos győzelem az eddig a meccsig szintén veretlen hazaiak ellen.
Celldömölk – Körmend 3-1 (1-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó–
bajnokság 8. forduló 2014. október 4.
Vezette: Tuczai Miklós (Dr. Szabó Péter, Király
Zsolt).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor
(Lendvai 46. p.), Györkös – Virág (Horváth 83.
p.), Manganelli, Szuh, Enyingi Marcell (Enyingi Márk 74. p.) – Németh (Piri 70. p.), Pungor
(Baranyai 60. p.). Edző: Koman Vladimir.
Körmend: Hajgató – Cser, Kósik, Takács,
Kurucz – Makai, Török (Osvald 46. p.), Balikó,
Wágner – Kondor, Sipos. Edző: Molnár Károly.
Góllövők: Szuh Ferenc (16. p.), Manganelli
Zsolt (62. p.) és Piri Balázs (79. p.), illetve Takács Márton (73. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21- Körmend U21 1-0 (10). G.: Szakál Márk. A korán megszerzett vezetés kitartott a végéig, nyolc meccsből, nyolc
győzelem, igazán imponáló.
Vannak, voltak és lesznek olyan mérkőzések, amikor nem sikerül a jobb erőt képviselő
csapatnak ezt be is bizonyítania a számszerű
eredményben. Így járt a csapat Rábapatyon.
A hazaiak az erőnléti és képzettségbeli hátrányukat nagy akarással és nagy szerencsével
kompenzálták, no meg a pálya minőségéhez is érthetően ők alkalmazkodtak jobban.
Az első félidő meddő mezőnyjátékkal telt
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

el, a második félidő elejét viszont jól kezdte
a Cell, mert egyik helyzet érte a másikat és
ezek közül az egyikből, egy saját maga által
kialakított lövőhelyzetből Pungor Norbert lőtt
gólt. Még örültünk a gólnak, amikor furcsa
körülmények között egyenlített a hazai csapat, egy hosszú beívelést az alapvonalról (a
celli védők szerint azon túlról) visszafejelte
középre az egyik patyi játékos, és ott a szöglet után elöl ragadt középhátvéd a láberdő
ellenére betalált a hálóba. A hátralévő több,
mint félórában hiába támadott a Cell, vagy az
utolsó passz és/vagy csel nem sikerült, vagy
a kapufa mentette meg a hazaiakat, vagy a
gólvonalon álló védőről pattant ki a labda.
Egyszóval ez volt az a meccs, amit lehet, hogy
éjfélig is játszhattunk volna, akkor sem biztos,
hogy még egy gólt rúgunk. Pedig a Jánosháza
megtette azt a szívességet, hogy Répcelakról elhozta a három pontot, így ha nyerünk,
pontszámban befogtuk volna a nagy riválist.
A következő, nyolcadik fordulót is kezdjük a
rábapatyi pályán, most a Vasvár volt ott az
aktuális vendég és hat nullra verték a hazaiakat. Hát igen, ilyen a foci, ellenünk minden
bejött nekik, most viszont minden bizonnyal
semmi. Nekünk viszont bejött a Körmend
ellen a győzelem, nem érdemtelenül. Az elmúlt bajnoki évben még NB III-as vendégek
csapata azért átalakult, öt-hat akkori kezdőjátékos és ugyanennyi, az NB III-ban még csak
csereként szóhoz jutó játékos maradt mára,
de azért félreértés ne essék, a mezőny jobbik
negyedéhez tartozik a Körmend. Végig a Cell
volt mezőnyfölényben, de most jöttek a gólok is, ráadásul olyan játékosoktól, akik idén
még nem voltak eredményesek, de nagyon
megérdemelték már, hogy feliratkozzanak a
góllövő névsorba. Szuh Ferenc és Manganelli
Zsolt eddig is a csapat motorjai voltak, most is,
de most góllövővé is váltak. A harmadik gólt
akkor lőttük, amikor a vendégcsapat kezdett
éledezni a szépítő találatuk után, a gólszerző a
nagyon fiatal, de szép remények előtt álló Piri
Balázs volt. Biztosan tartja tehát a dobogón a
helyét a csapat (az ellenlábasaink is hullattak
pontokat) két könnyebbnek tűnő, de éppen
ezért nehéz meccs következik, csak a hat pont
lehet a cél az újonc Táplán ellen idegenben,
majd rá egy hétre az idén a középmezőnyhöz
»DOTTO
tartozó Kőszeg ellen hazai pályán.

Jubilált a Szent
Benedek iskola
20 éves fennállását ünnepelte a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola. A jubileum alkalmából és
Szent Gellértre, a katolikus iskolák védőszentjére emlékezve reggel ünnepi szentmisét tartottak a
kegytemplomban, melyet dr. Veres
András megyés püspök celebrált.
A szertartás után a Szent Benedek
tornacsarnokában folytatódott az
ünnepi program. Elsőként Czupor
Attila, az iskola igazgatója mondott
jubileumi köszöntőt. Az igazgató
felidézte az elmúlt 20 év fontosabb
állomásait, történéseit. Azt is hozzátette, nagyon sokat köszönhetnek
azoknak a szülőknek, akik a legelső
évben, 1994-ben elég bátorságot
éreztek magukban ahhoz, hogy beírassák gyerekeiket az akkor még
kezdetleges keretek között működő
iskolába. Az igazgató beszédében
elmondta, az indulásnál még voltak
zökkenők, de az évek alatt igyekeztek megtalálni helyüket a város és
az egyház vérkeringésében is. Czupor Attila köszöntője után dr. Veres
András ünnepélyesen megáldotta a
Szent Benedek megújult épületét.
Ezt követően felolvasták Ágh Péter
országgyűlési képviselő köszöntőlevelét, majd beszédet mondott Fehér László polgármester és Rozmán
László tankerületi igazgató, akik az
iskolának a városban betöltött fontos
szerepét hangsúlyozták, a pedagógusok példaértékű munkáját méltatták, valamint elismerő szavakkal
illették a Szent Benedek megújult
épületét, mely ideális környezetet
biztosít a keresztény neveléshez. Fehér László polgármester, köszöntője
után 200 ezer forintot adományozott
a jubiláló iskola számára, melyből
az intézmény fejlődését szeretnék
tovább támogatni. Az ünnepélyt az
iskola tanárainak, valamint egykori
és jelenlegi diákjainak közös műsora
zárta.
»NÉMETH NÓRA

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó, Farkas
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÔFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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FA-GYULA Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u.47.
Telefon: 95/423-177

Gépet, szerszámot
Fa-Gyulától!
Őszi kupon akció!
Vásároljon most Extol, Extol Prémium,
Güde, AEG gépet, szerszámot és

3000 Ft-onként 500-Ft-ot visszakap
utalvány formájában, melyet a következő
gép, szerszám vásárláskor felhasználhat.
Az akció időtartama szept. 15-től okt. 31-ig.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Elektromos és benzines sövényvágók, fűkaszák,
ágvágók, metszőollók, fejszék, kézifűrészek,
körfűrészlapok, szalagfűrészlapok, fúrószárak,
ipari és hobby fúrógépek, csavarbehajtók,
sarokcsiszolók, köszörűgépek, fűrészgépek,
hasítógépek, elektromos, benzines láncfűrészek.

Betöltendő pozíció:
RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ/CELLDÖMÖLK

Betöltendő pozíció:
GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK

Elvárások:
- Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Stressztűrés, ﬂexibilitás, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes jogosítvány (RAKTÁROS
TARGONCAVEZETŐ)

Elvárások:
- Középfokú műszaki végzettség
- MS Oﬃce és SAP ismeret
- Pontosság, precizitás

Feladatok:
- Alkatrészek komissziózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári kézi anyagmozgatás- Raktári gépi-és kézi anyagmozgatás, adminisztrációk elvégzése (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Betöltendő pozíció:
OPERÁTOR/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- 8 általános végzettség
- 3 műszakos munkarend vállalása
- Jó kézügyesség
- Megbízhatóság
Előnyök:
- Celldömölk és/vagy környéki lakhely
- Elektronikai termékek gyártása területén szerzett tapasztalat
- Középfokú végzettség
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Feladatok:
- A termelés közvetlen műszaki támogatása, mérések és elemzések elvégzése a gyártási folyamattal kapcsolatos minőségi jellemzők biztosítása
érdekében
- A termelő berendezések folyamatos működésének biztosítása és megelőző
karbantartása
- Gépek általános állapotának folyamatos ellenőrzése
- Berendezések paramétereinek mérése (típusváltás engedélyezése), gépés folyamatképesség mérésének elvégzése
Előnyök:
- Német nyelvismeret
- Minőségbiztosítási szabványok és módszerek ismerete
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amit nyújtunk:
- Hosszú távú munkalehetőség
- Korszerű munkahely
- Korrekt bér és juttatási rendszer
- Szakmai fejlődés

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

Vállaljuk rendezvények,
gyermekzsúrok szervezését!
Városunk legöregebb polgári háza most felújítva,
régi szépségében várja vendégeit!
Ősztől figyelje programjainkat! Érdeklődni a kávéházban.
Alkalmanként élőzenével várjuk kedves vendégeinket.
Nyitva tartás:
keddtől – csütörtökig
pénteken és szombaton
vasárnap

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

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