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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.

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.
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Negyedik ciklusát kezdi Fehér László 
városvezetőként Celldömölk élén. A 
Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület jelöltje 3367 szavazattal 
nyert a 2057 szavazatot kapott Rozmán 
László ellenében, aki a Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség–Kereszténydemok-
rata Néppárt jelöltje volt.

»Polgármester Úr, a 
celldömölkiek 12 év 
munkáját ismerték el 
azzal, hogy a folytatás-
ra szavaztak. Egyesüle-
tük polgármestert, hat 
választókörzeti és egy 

listáról bejutó képviselőt ad a 11 fős 
képviselő-testületbe.
– Mindenekelőtt szeretném megköszönni 
a celldömölkieknek, hogy hittek a sze-
müknek, és továbbra is a város fejlődé-
sére voksoltak. Egyesületünk, a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület – 
mint négy évvel ezelőtt, most is – nyolc 
képviselőjelölttel indult a települési ön-
kormányzati választásokon. Sajnálom, 
hogy két jelöltünk, az előző ciklus képvi-
selői, Budai Bernadett és Nagyné Ferencz 
Myrtill nem kerültek be a testületbe. Ez-
úttal szeretném megköszönni nekik is ed-
digi munkájukat.
Mivel jómagam polgármesterként és 
egyéni képviselőként is nyertem, az elő-
ző ciklusokhoz hasonlóan ismét eggyel 
kevesebb lesz a képviselők száma a tes-
tületben. Gratulálok mindazoknak, akik 
nyertek, és képviselőként dolgoznak a jö-
vőben a város érdekében. Örülök, hogy az 
elmúlt négy évben békésen, nyugodtan 
lehetett dolgozni a képviselő-testületben, 
ezúton szeretném megköszönni minden 

képviselő tevékenységét, a már emlí-
tett két képviselőtársunkon kívül Horváth 
Melinda, Lukács Erzsébet és dr. Várnai Le-
vente képviselők munkáját. Pártpolitikai 
csatározásoktól mentes munkát végez-
hettünk, köszönet ezért mindkét oldal 
képviselőinek. Bízom benne, hogy ez a 
következő időszakban is így lesz.
»Hogyan értékeli a választási kampányt?
– Mi igyekeztünk békés kampányt foly-
tatni, ismertettük eredményeinket és 
terveinket, de úgy láttam, a másik oldal 
kampánya nem volt mentes a túlkapá-
soktól. Ennek az lett a hozadéka, hogy a 
választásokon a Vas megyei és az orszá-
gos részvételi aránynál jóval magasabb 
átlagot értünk el, hiszen Celldömölkön 
közel 60%-os volt a részvételi arány.
»Milyen elképzelései vannak a jövőre 
nézve?
– Úgy gondolom, hogy akik a mostani, 
őszi kampányt figyelemmel kísérték, lát-
hatták, hogy letettük a következő öt évre 
szóló programot, amit szeretnénk megva-
lósítani. Mi mindig úgy terveztünk, hogy 
fejlesztéseink megalapozottak és szük-
ségesek legyenek. A most bemutatott 
elképzeléseink is a városi élet több terü-
letét érintik, megvalósításukhoz pályázati 
források megszerzésére törekszünk. Ké-
szen állunk a munkára, hogy Celldömölk 
töretlenül fejlődjön tovább.
»A képviselő-testület megalakulásával a 
bizottsági struktúrát is meghatározzák. 
Hány bizottságra számíthatunk a követ-
kező ciklusban?
– A képviselő-testület október 27-én tart-
ja alakuló ülését. A bizottsági struktúra 
hasonló módon fog működni, mint eddig 
is: a képviselő-testület mellett a Város-
fejlesztési és Költségvetési Bizottság, az 

egészségüggyel, oktatással, kultúrával, 
szociális ügyekkel és sporttal foglalkozó 
Humánszolgáltatások Bizottsága, vala-
mint a Jogi és Ügyrendi Bizottság készí-
tik elő a képviselő-testületi munkát. Az 
önkormányzati közbeszerzések miatt 
szükség van a Közbeszerzési Bizottságra, 
és természetesen az alsósági és izsák-
fai településrészek ügyeinek intézése 
érdekében továbbra is működik az Al-
sósági–Izsákfai Részönkormányzat. Itt 
kell említést tennem arról, hogy ismét 
megalakult a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, két régi tag – Bakonyi László és 
Bakonyi Richárd – mellett egy új taggal, 
Kuckár Józseffel. Az ő megválasztásukhoz 
is gratulálok, és sikeres munkát kívánok a 
roma kisebbség érdekében.
»Ön is tagja lett a megyei közgyűlésnek, 
melyhez gratulálunk. Hogyan értékeli a 
celldömölki eredményeket?
– Ezúton szeretném megköszönni, hogy 
a Vas megyei MSZP listára szavazóknak 
Celldömölk egyedül több mint a 25%-át 
adta. Úgy vélem, a jobboldali többségű 
megyei közgyűlés leendő elnökével és 
tagjaival együtt fogunk tudni működni – 
amennyiben az a megye és a város érde-
keit szolgálja. »LA

A „Parkolj és utazz!” program keretében 
kezdődött el a közelmúltban a Kossuth 
utca felújítása. A kivitelezés összköltsé-
géből összesen 62 millió forint az önkor-

mányzat önrésze, melyből megépült az 
új járda és kerékpárút, valamint meg-
történt az utat szegélyező terület par-
kosítása. Emellett a program keretében 
elkészült a kibővített Dózsa György utcai 
parkoló is. A 200 millió forintos összkölt-
ségű pályázat, mely 100%-ban támoga-
tott, a „Közösségi közlekedés fejlesztése 
a Celldömölki kistérségben” című projekt 
keretében valósul meg a MÁV Zrt., a Vasi 
Volán Zrt., öt települési önkormányzat 
és három támogató szervezet közre-
működésével. A következőkben a busz-
pályaudvar felújítására kerül sor a Vasi 
Volán Zrt. által, valamint a vasútállomás 
korszerűsítésére a MÁV Zrt. kivitelezésé-

ben. Az elkészült Kossuth utca hivatalos 
átadójára október 10-én 10 órakor került 
sor. Az avatáson Fehér László polgármes-
ter és Söptei Józsefné alpolgármester 
mellett részt vett Farkas Gábor jegyző, 
Harasztovics Tímea, a MÁV Zrt. Üze-
meltetési Főigazgatóság Szombathelyi 
Területi Igazgatóságának gazdasági igaz-
gatóhelyettese, Balázs Béla, a Vasi Volán 
Zrt. Celldömölki telephelyének üzemve-
zetője, valamint Kiss Szilárd a kivitele-
ző Finisher 2003 Kft. képviseletében. A 
megjelentek közösen vágták át a Kos-
suth utca szalagját, amivel hivatalosan is 
megnyitották a gyalogos, kerékpáros- és 
autós forgalom számára. »NN

Celldömölk bizalma töretlen Fehér László iránt

Hivatalosan is átadták a Kossuth utcai felújított járdát

» A K T U Á L I S

KÖSZÖNJÜK, CELLDÖMÖLK!

Tisztelt Celldömölki Választópolgár!
Köszönjük, hogy szavazatával a Cselek-
vő Összefogással Celldömölkért Egyesü-
let jelöltjeit, Fehér László polgármestert 
és a civil összefogás képviselőit támo-
gatta. »cselekvő összefogással 
 celldömölkért egyesület
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Csendben, rendbontásoktól men-
tesen zajlottak az októberi önkor-
mányzati választások Celldömölkön. 
A kampányról, a választás meneté-
ről, az eredményekről dr. Smidéliusz 
Sándort, a helyi választási bizottság 
elnökét kérdeztük.

– Szerencsére – színes hírekre, érdekes 
történésekre kíváncsi újságíró számára 
talán istencsapásként értékelhetően – 
az utóbbi helyi önkormányzati válasz-
tások legcsendesebbjén vagyunk túl.
Leszámítva persze Demjén Rózsit, Ruzsa 
Magdit és a választási kampányban sze-
replő többi énekest és zenekart, akiknek 
a kampány keretében tartott sűrű kon-
certjeit hallva, helyben hallott viccként 
véletlenül a választási kampány létéről 
nem tudó, zenei rendezvényeinkre té-
vedt külföldiek azonnal gyors ingatlan-
vásárlásokba kezdtek, hogy ilyen zenei 
élettel rendelkező településen végle-
gesen letelepedhessenek.Komolyra 
fordítva a szót: sok ciklus óta vagyok 
már helyi képviselői, polgármesteri, 
vagy éppen országgyűlési választások 
választási bizottságaiban közreműködő 
személy, olyanra azonban még nem 
emlékszem, hogy a helyi választási bi-
zottságunkhoz a választási kampány-
ban, illetve a választás napján egyetlen 
választási kifogást sem nyújtottak be.Ez 
a szokatlan tény visszatükrözi azt a sze-
mélyes – a baráti körömbe tartozókkal is 
megegyező – észleletemet, hogy a he-
lyi médiában, plakátokon, gyűléseken 
és egyéb kampányrendezvényeken ta-
núsított hangnem, az ott elhangzottak 
tartalma, stílusa kifogásolhatatlan volt.  
A jelöltek a kampány során nem egy-
más bírálatára és lejáratására töreked-
tek, hanem a saját megvalósítandó 
elképzeléseiket igyekeztek megfogal-
mazni. Nem tapasztaltam a korábban 
megszokott plakát egymásra-ragaszt-
gatásokat, a másik oldalhoz tartozók 
plakátjainak letépését, azokon bajusz 
és egyéb ábrák rajzolását, erőszakos 
aláírás kicsikarásokat.Egyesek titkol-
ják, én nem restellem: a facebook már 
nem az én világom, talán helyesen le 
sem tudnám írni. Így csak hallomásból 
tudom, hogy annak oldalain történtek 
szurka-piszkák, amelyek azonban a 
közlések szerint nem érték el bármi-
lyen szükséges intézkedés küszöbét.
Hasonlóképpen a választás napján sem 
kampánycsend sértésre, sem egyéb 
kifogásra nem érkezett sem írásbeli, 
sem szóbeli bejelentés.Így a választási 

bizottság két választott és két delegált 
tagjával együtt kijelenthetem, hogy a 
választások előkészítésére és megtar-
tására nyugodt körülmények között, 
példás fegyelem, az országos átlagot 
meghaladó részvétel mellett került sor.
»Milyen végeredmény született?
– A helyi választási bizottság hatásköre 
a választási eredmény megállapítása. 
A helyi választási bizottság elnökeként 
a lapjuk hasábjain keresztül is tájékoz-
tathatom a helyi választópolgárokat, 
hogy a 2014. évi helyi önkormányzati 
képviselői és polgármester választás ér-
vényes és eredményes volt. Gondolom, 
a megyei és helyi médiából a választás 
eredménye már ismert, így arról rövi-
den és tényszerűen az alábbiak szerint 
tájékoztathatom Önt: a választókörze-
tünkben szavazásra jogosult összesen 
9267 állampolgárból 5538 fő jelent 
meg a szavazáson, akik közül 5424 fő 
szavazata volt érvényes. A város polgár-
mesterére önálló szavazólapon lehetett 
szavazni. A két jelölt közül a szavazásra 
jogosultak mind a nyolc egyéni válasz-
tókerületben a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület képviseletében 
induló Fehér László polgármesterjelölt-
re adták le többségükben a voksaikat, 
amely a FIDESZ-Magyar Polgári Szövet-
ség – Kereszténydemokrata Néppárt 
jelöltjeként indult Rozmán Lászlóval 
szemben 62–38%-os többségben juttat-
ta a következő 5 évre Celldömölk Váro-
sa polgármesteri székébe. Számszerűen 
Fehér Lászlóra 3367-en voksoltak, míg 
Rozmán László jelöltre leadott szava-
zatok száma 2057 volt. Az ún. vegyes 
választási rendszerben a képviselőtes-
tület 11 tagját a 8 egyéni választóke-
rület győztese alkotja, s ők egészülnek 
ki a kompenzációs listákról 3 fővel. A 8 
egyéni választókerület győztesei:
– 1. sz. választókerület: Benkőné Rem-
port Lilla 324 szavazattal,
– 2. sz. választókerület: Karádi Mihály 
365 szavazattal,
– 3. sz. választókerület: Fehér László 
451 szavazattal,
– 4. sz. választókerület: Hetényi Endre 
355 szavazattal,
– 5. sz. választókerület: Bakó László 331 
szavazattal,
– 6. sz. választókerület: Söptei Józsefné 
391 szavazattal,
– 7. sz. választókerület: Erdélyi Antal 
327 szavazattal,
– 8. sz. választókerület: dr. Kovács Zol-
tán 441 szavazattal.
A fenti megválasztott képviselők kö-

zül Hetényi Endre és Bakó László a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Ke-
reszténydemokrata Néppárt jelöltje 
volt, míg Benkőné Remport Lilla, Kará-
di Mihály, Fehér László, Söptei József-
né, Erdélyi Antal és dr. Kovács Zoltán a 
Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület, mint jelölőszervezet képvi-
seletében indultak.
»Milyen arányban juthatnak be jelöltek 
a kompenzációs listákról?
– A jelen állás szerint az ún. kompenzá-
ciós listákra leadott töredékszavazatok 
arányában – amelyek az egyéni vá-
lasztókerületekben mandátumot nem 
szerző jelöltekre leadott érvényes 
szavazatok alapján kerülnek megha-
tározásra – a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület listájáról egy-, 
míg a FIDESZ-Magyar  Polgári Szövet-
ség – Kereszténydemokrata Néppárt 
kompenzációs listájáról 2 fő szerezhet 
képviselői mandátumot. Ennek végle-
gessége, az ekként mandátumhoz jutó 
képviselők pontos személye a folyamat-
ban lévő jogorvoslati eljárások elbírálá-
sa függvényében a nyilvántartásba vett 
listákon szereplők sorrendje, az eset-
leges összeférhetetlenségi szabályok, 
visszalépések függvényében remélhe-
tőleg a 2014. 10. 27. napjára tervezett 
alakuló ülés időpontjáig tisztázódik.
»A polgármester és a helyi önkormány-
zati képviselők választásával egyidőben 
került sor a települési nemzetiségi ön-
kormányzati képviselői választásra is…
– A roma nemzetiségi névjegyzéken 
102 szavazásra jogosultat vettek nyil-
vántartásba, akik közül a szavazáson 
45 fő vett részt. Annak előrebocsá-
tásával, hogy egy-egy szavazásra jo-
gosult állampolgár több személyre is 
szavazhatott, az 5 személyt tartalmazó 
jelölőlistáról 3 fő nyert kisebbségi ön-
kormányzati képviselői mandátumot: 
Bakonyi László 44 szavazattal, Bakonyi 
Richárd 33 szavazattal és Kuckár József 
10 szavazattal.
»Az egyik választókerületben a válasz-
tási eredmények megfellebbezésére is 
sor került…
– A választási eljárásról szóló jogszabá-
lyok szerint a helyi választási bizottság 
eredményt megállapító határozata el-
len a törvényben körülírt személyi kör 
a választás napját követő három napon 
belül jogszabálysértésre, avagy a vá-
lasztási bizottság helytelen mérlegelé-
sére hivatkozással fellebbezést nyújthat 
be. A fellebbezési határidőben – amely-
nek végső időpontja 2014. 10. 15. nap-

Csendesen zajlottak az önkormányzati választások

  A K T U Á L I S «
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jának 16.00 órája volt – két fellebbezés 
érkezett be: az egyiket két celldömölki 
választópolgár jegyezte, míg a másikat 
az egyik egyéni képviselőjelölt terjesz-
tette elő. Mindkét fellebbezés a 7. szá-
mú egyéni választókerületben kialakult 
szoros választási eredmény okán fo-
ganhatott. Tudott tény, hogy a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesü-
let képviselőjelöltje, Erdélyi Antal az 
izsákfai és az adott választókerülethez 
tartozó sági városrészben 324 érvényes 
szavazattal egyetlen különbséggel előz-
te meg a FIDESZ-Magyar Polgári Szövet-
ség – Kereszténydemokrata Néppárt 
képviselőjelöltjét, Somogyi Dezsőnét. A 
fellebbezéseket mellékleteikkel nyom-
ban felterjesztettük a jogorvoslat elbí-
rálására hivatott Vas Megyei Területi 
Választási Bizottsághoz, ahol október 
16-án a fellebbezésben foglaltak érté-
kelése mellett sor került a szavazatok 
megvizsgálására és újraszámolására is. 
Lévén, hogy a jelen interjú elkészítésére 
október 16-án, a kora délutáni órákban 
kerül sor, a fellebbezések elbírálásáról 
csupán a választási urna oda- és vissza-
szállításában közreműködő Farkas Gá-
bor jegyző úr részemre telefonon adott 
információi alapján tudok tájékoztatást 
nyújtani. Eszerint a területi választási 
bizottság a fellebbezésekben foglaltak 
kivizsgálása alapján a két választópol-
gár által egy okiratban előterjesztett 

fellebbezést elutasította.Az egyéni kép-
viselőjelölt által előterjesztett fellebbe-
zésben foglaltak alapján sor került az 
adott szavazókörben leadott szavazatok 
újraszámolására és a szavazatszámláló 
bizottság által érvénytelennek minő-
sített szavazatok újbóli értékelésére. 
Ennek alapján a területi választási bi-
zottság négy érvénytelennek minősített 
szavazatot érvényesnek minősített, így 
Erdélyi Antalra leadott érvényes szava-
zatok száma 327-re, Somogyi Dezsőné-
re leadott érvényes szavazatok száma 
pedig 324-re változott.Értelemszerűen a 
szavazóköri jegyzőkönyv alapján a he-
lyi választási bizottság azon eredményt 
megállapító határozata, hogy az adott 
egyéni választókerületben Erdélyi Antal 
kapta meg a mandátumot, nem válto-
zott meg.A területi választási bizottság 
a fenti határozatát nyomban írásba fog-
lalta, azt a helyi választási bizottságnak 
megküldi, természetesen a határozat 
tartalmáról a fellebbezést előterjesztők, 
s vélhetően a helyi médián keresztül a 
választópolgárok is értesülnek.
A helyi választási bizottság képvisele-
tében köszönetet mondok a választási 
előkészületekben, illetve a választáson 
közreműködő helyi választási iroda 
tagjainak, a szavazókörökben éjszaká-
ig dolgozó szavazatszámláló bizottsági 
tagoknak, s mindenekelőtt a választási 
kampányban és a választásokon ön-

mérsékletet és fegyelmezettséget ta-
núsító helyi állampolgároknak.

• • •
Az interjú elkészítését követően, köz-
vetlenül lapzárta előtt dr. Smidéliusz 
Sándor az alábbi közleményt juttatta el 
szerkesztőségünkhöz:

„Az interjúban hivatkozott két celldö-
mölki választópolgár a területi válasz-
tási bizottság fellebbezésüket elutasító 
határozata ellen az illetékes Győri Ítélő-
táblához felülvizsgálati kérelmet 
terjesztettek elő. A fellebbezés elbírálá-
sára nyitva álló 3 napos határidő a mai 
napon (október 21-én) telt le, sajnos, 
a hivatali munkaidő végeztéig az Ítélő-
tábla határozatát nem kaptuk meg, s 
egyéb módon sem értesültünk a döntés 
tartalmáról.
A határozat kézbesítésére vonatkozó 
előírások ismeretében a döntést holnap, 
avagy legkésőbb az azt követő munka-
napon kézhez kapjuk, így egyelőre csak 
valószínűsíthető, hogy a helyi választá-
si bizottság képviseletében 2014. 10. 
27. napján ünnepélyes keretek között 
a polgármester és a kisebbségi ön-
kormányzat megválasztott képviselői 
mellett az egyéni választókerületekben 
megválasztott, illetve a kompenzációs 
listán mandátumhoz jutott képviselők-
nek is átadhatom a megbízóleveleket.
 »losoncz andrea

» A K T U Á L I S
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A közelmúltban, sok hányattatás 
után felújított Joachim – Gólyafész-
kes ház inspirált e néhány sor leí-
rására. Azon örömteli érzés okán, 
hogy legalább ez megmaradt, kö-
szönhető Fehér László polgármes-
ternek és az új tulajdonos Kiniczky 
Mérnöki Iroda Kft. elkötelezettsé-
geiért és e fennmaradás érdekében 
tett erőfeszítéseiért, és nem jutott a 
vele építészetileg rokon egykori lo-
vas posta sorsára. Helyén átmeneti 
lakásoknak szánt emeletes ház áll, 
szemben a kálváriával.

Jártam mindkét épületben, a lovas pos-
ta szép boltíveivel hívta fel magára a 
figyelmemet. Lebontásig három család 
lakta. Több figyelmet érdemelt volna. 
Két érdekesség vele kapcsolatban: a 
tér felőli oldalán kerámia díszek, frízek 
voltak. Bontáskor egy törött darabot 
vettem fel, belső felén bélyegző-be-
nyomaton helységnév, Wagram volt 
olvasható. A másik, az építtető vagy az 
építők érdekes hiedelemvilágát tükrözi. 
Ajtó és a boltív közti falból egy macs-
ka csontváza került elő. Gondolták, a 
macska elűzi az ártó szellemeket.
Néha megszólítanak egy-egy régi ház 
új tulajdonosai, arra gondolva, híres 
ember lehetett az előd, ha neve után 
emlegetik. Azt is kérdezik, melyik volt 
városunk e részének első épülete és 
kik voltak az építők. Sajnos keveset 
tudunk róluk, a helyzet azonban nem 
reménytelen. Azt biztosan tudjuk, Kop-
tik apát ideérkezése után egy mező 
közepén, fa kápolnája körüli csodás 
esetekkel zarándokhelyet teremtett, 
lerakta Kiscell alapjait. Arra is gon-
doltak, a zarándokok fogadására, el-
látására vendéglőkre van szükség. A 
kápolna, illetve a templom köré három 
vendéglőt építettek. Sas vendéglő a 
Király utca végén, a Hungária kávéház, 
ma lakóépülettel szemben, körülbe-
lül a kontyos ház udvarán volt Angyal 
vendéglő, régen megszűntek. A har-
madik Szarvas vendéglő – volt könyv-
tár – ma presszó átalakítva létezik. A 
vendéglők mellé, szép lassan a búcsú-
sok szükségleteit kielégítő kereskedő-
házak épülnek, köztük a most felújított 
Joachim-ház, lakói voltak Kiscell első 
polgárai. 1766-ban 15 házról tudunk, 
már hat vendéglő létezik. 1787-ben, 
amikor Kiscell hivatalosan község lett, 
35 házból áll, 34 után fizetnek adót az 
apátnak, vagyis a földesúrnak. 1857-
ben készült hivatalos térképet nézve, 

70 év alatti fejlődést is nyomon követ-
hetjük. Utcái kialakulóban vannak, az 
átmenő országutak nyomvonalán. A 
házakat számokkal látják el, ez tám-
pontot adhatna, de többször változott 
a besorolás. 1787-ben pl. a Joachim 12-
es, az apátság 17-es számot viselt. A 
hivatalos telekkönyvi térképen az apát-
ságé az 1-es, a Joachim házé az 5-ös 
szám. Elődeink a házakat nem számuk, 
hanem tulajdonosuk szerint különböz-
tetik meg: Joachim, Pick, Porkoláb, 
Brunner (Arató), Géfin, Schőntag-ház, 
a sort lehet folytatni. Természetesen 
voltak később híressé vált személyek, 
mint Gáyer Gyula, kinek szobra lakóhá-
za kertjében áll. A házakat a tulajdo-
nosok maguk építtetik, tegyük hozzá 
jómódú iparosok, kereskedők. A nyil-
vántartás szerint Joachim János György 
fia, József boltja és a hozzátartozó 11 
és 1/2 mérő szántó, kert és pajta után 
53 forint évi bért fizet az apátságnak. 
Az utókor vele azonosítja a házat, 
egyébként háromszor volt a város bí-
rája. Viszonyításként említsük meg, a 
három vendéglő közül kettő 70, egy 80 
forintot fizet. Röviden a másik két kér-
désről is szóljunk: melyik volt e telepü-
lés első háza. Azt biztosan tudjuk, nem 
lakóház, hanem vendéglő volt, de me-
lyik. Koptik apát 1744 nyarán beszámol 
a pannonhalmi főapátnak a templom-
építés elkezdéséről, gondjai közt emlí-
ti a nagyszámú zarándokokat, akik az 
éjszakát kénytelenek a szabad ég alatt 

tölteni, azt kéri a főapáttól, engedé-
lyezze, hogy apátsági telken Öttinger 
nevű rokona a fa kápolna mellé, egy 
vendégfogadót építhessen. Bár a ven-
déglők közel vannak, úgy vélem, az 
Angyal vendéglő közülük az első, talán 
a név is ezt erősíti. Kik voltak az építők? 
1787-ből ismerjük a 34 ház tulajdono-
sát, van kovács, bádogos, ács, mázoló, 
téglavető, kőművesről nincs említés, 
talán már útra keltek, új feladat várt 
arra a német építőmesterre és három 
kőművesre, akiket Koptik hozott magá-
val Dömölkre tervei megvalósításához. 
Nevüket ugyan nem ismerjük, de azt 
állíthatjuk, ők voltak a templom, az 
apátság és talán az elején említett két 
ház építői is. Úgy gondolom, helyes, ha 
a régi elődök neveit őrizzük, mellette 
figyeljünk a ház stílus jegyeire. Az épü-
let önmagában is utal építtetője, társa-
dalmi helyzetére, elvárására, ízlésére, 
ahogy ezt most is tapasztaljuk.
 »káldos gyula

Régi épületeinkről egy felújítás nyomán…

  M Ú L T I D É Z Ô «

Köszönetnyilvánítás
A Koptik úti óvoda alapítványa 
köszönetét fejezi ki a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft.-nek a 100.000 
forintos támogatásért, melyet já-
tékelem bővítésére használtak fel.
 »a kuratórium elnöke
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Napjainkban egyre inkább jellemző 
az egészségtudatos életmód és gon-
dolkodás. Aki szeretné visszaállítani 
vagy épp megőrizni egészségét, an-
nak fontos, hogy ismerje a lehető-
ségeket. A BEMER terápia a modern 
gyógyászat egyik vívmánya, amely 
fájdalmak, gyógyszerek és mellékha-
tások nélkül, hatékonyan segít beteg 
és egészséges szervezeten egyaránt. 
Celldömölkön Orbánné Pethő Márta 
BEMER terapeuta foglalkozik az or-
vostechnikai eszközzel, vele beszél-
gettünk a BEMER terápiáról.

»Mi is az a BEMER, hogyan működik a 
terápia?
– A BEMER-készülék, azaz a Bio-Elekt-
ro-Mágneses-Energia-Reguláció egy 
orvosi eszköz, amely a legújabb kuta-
tási eredmények alapján, egy világ-
szerte egyedülálló jelkonfigurációval 
dolgozik. Épp ezért a készüléket és az 
alkalmazott technológiákat öt nemzet-
közi szabadalom is védi, hatása tudo-
mányosan is igazolt. Az érfalak pulzáló 
mozgása a kor előrehaladtával lelassul, 
romlik. A BEMER elektromágneses ha-
tása azonban javítja a vérkeringést, a 
szervezet szöveti vérellátását, amely 
alapvető feltétele a gyógyulásnak. A 
BEMER mágnesterápiás mezője a szer-
vezet saját gyógyító erejét aktivizálja, 
a speciális jelnek köszönhetően a vér 
mikrokeringését stimulálja, szabályoz-
za. A szervezet jó vérellátása pedig 
alapfeltétele az egészség megőrzésé-
nek és visszaállításának, valamint az 
emberi test gyógyulási és regeneráló-
dási folyamatainak. Használata során 
az egész test vérellátottsága javul, nő 
a vérben az oxigénkoncentráció, javul 
a sejtek működése, regenerációja, élet-
működése, és a szövetek anyagcseréje 
is optimalizálódik. 
»Mire alkalmazható a BEMER, milyen 
betegségek esetében használható?
– A BEMER egyik fontos tulajdonsága, 
hogy nem csak helyileg alkalmazható, 
hanem a speciális matrac használatá-
val az egész testre hatást gyakorol, így 
egy-egy kezelés alkalmával nem csak 
a problémás területek gyógyító folya-
matait aktiválja, hanem a szervezetet 
egészében. A BEMER a vérkeringésre 
és a sejtek életműködésére gyakorolt 
hatása folytán rendkívül széles körben 
használható. Alkalmazható vérkeringé-
si és vérellátási zavarok fellépésekor, 
diabetes szövődményeinek kezelésére, 
lábszárfekély, anyagcserezavar, egyes 

májbetegségek, fülzúgás, szédülés, 
migrén, mozgásszervi betegségek, 
reuma, bőrbetegségek esetén, sebgyó-
gyításra, fájdalomcsillapításra, stressz 
csökkentésre vagy akár sportteljesít-
mény növelésére. Sajnos az a tapasz-
talat, hogy az emberek többsége csak 
akkor fordul segítséghez, mikor már baj 
van, pedig a megelőzés is nagyon fon-
tos. A BEMER ugyanúgy alkalmazható 
egészséges felhasználók számára, mint 
a beteg felhasználóknak. Az egészsé-
ges szervezet számára stabilizálja az 
egészséget, fokozza a szellemi és a 
fizikai teljesítőképességet. Erről szá-
mos aktív élsportoló és tömegsportban 
résztvevő beszámolt, akik a BEMER-t 
az izmok bemelegítéséhez, vagy akár 
teljesítőképességük növelésére is al-
kalmazzák. A beteg felhasználóknak a 
terápia széleskörűen serkenti és akti-
válja a számukra szükséges gyógyulási 
folyamatokat. A BEMER terápia egész-
ségügyi hatékonyságát az is bizonyítja, 
hogy számos kórház fizioterápiás ren-
delőjében, gyógyszállók gyógyászatán 
és magánrendelések keretében is so-
kan alkalmazzák. A terápia nem csak 
támogatja az orvosi kezeléseket, de 
sikeresen ki is egészíti azokat.
»Jelenleg milyen esetekben veszik 
igénybe leggyakrabban a BEMER terá-
piás kezelést?
– A legtöbben mozgásszervi problé-
mákkal keresik fel a BEMER terápiát, és 
elmondhatom, hogy a visszajelzések 
pozitívak voltak. A terápia alkalmazá-
sa gyors, mégis hatékony. Egy kezelés 
minimum 8, maximum 36 percet vesz 
igénybe. Például egy bokaficam már 
két-három kezelés után jelentős javu-
lást mutat. A törések, sebek gyógyu-
lását felgyorsítja, rehabilitációként is 
alkalmazható. Az évek során kialakult 
láb-, derék- és gerincfájdalmakat is 
hatékonyan orvosolja. A BEMER nem 
tüneti kezelés, magát a kiváltó okot 
szünteti meg, ráadásul mindezt haté-
konyan, mellékhatások nélkül. A terá-
pia pozitívumai közé tartozik még az 
is, hogy nemtől, kortól és betegségtől 
függetlenül bárki használhatja. Akár 
újszülöttről van szó, akár idősekről, 
de a fémbeültetéssel, pacemakerrel 
rendelkezők, a daganatos betegek és 
a kismamák is nyugodtan használhat-
ják, mivel a terápia teljes mértékben 
mellékhatás-mentes. A BEMER azonban 
nem csak a fizikai problémákat orvosol-
ja, de a lelki eredetűeken is segít. Mivel 
oldja a stresszt, ezért az alvászavarokat 

és a depressziót is hatékonyan kezeli. 
A terápiának van még egy fényterápi-
ás része is, amit sikeresen alkalmazunk 
pattanásos bőrön, ekcémán, herpeszen 
és egyéb kozmetikai problémákon, sőt, 
még a ránctalanításban is hatékony.
»Mióta foglalkozik BEMER terápiával?
– Hat éve kezdtem el a BEMER terápiá-
val foglalkozni. Mikor először hallottam 
róla, megfogott az eredményessége, 
és jobban utánanéztem a működésé-
nek. Előadásokra jártam, konferenciá-
kat hallgattam meg, majd elvégeztem 
az alkalmazásához szükséges tanfo-
lyamot, és beszereztem a készüléket. 
Kezdetben csak szűk családi körben 
alkalmaztam, de hamar kiderült, hogy 
szélesebb körben is igény van rá. A 
városban szakmai hátterünk Dr. Grú-
ber Mária főorvosnő. A BEMER egyik 
előnye, hogy könnyen hordozható, így 
szükség esetén akár házhoz is ki tudjuk 
vinni, sőt, ha van rá igény, akkor akár 
bérbeadásra is van lehetőség. A BEMER 
technológia átalakítja a megelőzésről 
és a gyógyítás elősegítéséről eddig ki-
alakult képet. Már napi 8 perc pihen-
tető kezelés alatt jelentős, mérhető 
eredményeket tudunk felmutatni. »NN

Alternatív megoldás az egészségért

Játék

A cikkel kapcsolatban egy kérdést 
rejtettünk el az újság bizonyos ol-
dalán, amelyre a helyes válasz 
a fenti szövegből kiolvasható. A 
beküldők között 1 db ötalkalmas 
BEMER terápiás ajándékutalványt 
sorsolunk ki Orbánné Pethő Márta 
felajánlásából. 
Beküldési határidő: 2014. október 31.
Címünk:
ujkemenesalja@celldomolk.hu, 
vagy Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár, II. emelet 9. 
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Az Országos Könyvtári Napok évtizedes 
múltra visszatekintő, idén 2014. október 
13. és október 20. között zajló program-
sorozata keretében a celldömölki KMKK 
Kresznerics Ferenc Könyvtára is több 
eseményt szervezett. Hagyományo-
san ebben az időszakban hirdetik meg 
a könyvtárak az ingyenes beiratkozási 
lehetőséget érvényes tagsággal nem 
rendelkező használóik számára illetve 
a késedelmes dokumentumok térítés-
mentes visszavitelének lehetőségét. 
Idén új elemekkel is bővült az igény-
bevétel formája és természetesen nem 
hiányozhattak a palettáról az irodalmi 
közönségtalálkozók sem. 

Október 15-én este Bán János, a Hunyadi 
című, immár 6 kötetet számláló népszerű 
történelmi regényt Bán Mór néven jegy-
ző író-újságíró érkezett a könyvtárba. Az 
utóbbi évtizedek legsikeresebb sorozata 
Celldömölkön is közkedvelt az olvasók 
körében, amit Németh Tibor könyvtár-
vezető is hangsúlyozott bevezetőjében. 
Az író-olvasó találkozó különlegességét 

fokozta, hogy beszélgetőtársként Dr. 
Bellérné Horváth Cecília, a celldömölki 
könyvtár 1991 és 2006 közötti igazgató-
ja érkezett a bibliotékába. A találkozón 
az érdeklődők Bán János írói és szakmai 
életpályájának felelevenítése után be-
tekintést nyerhettek a sodró erejű, mo-
numentális regényfolyam születésének 
műhelytitkaiba. Az egyelőre 10 kötetre 
tervezett regény filmadaptációja is szer-
vezés alatt áll, amely talán televíziós so-
rozat formájában ölthet testet.
Október 16-tól 19-ig lehetőségük volt az 
érvényes tagsággal nem rendelkezők-
nek arra, hogy ingyen iratkozhassanak 
be a könyvtárba. A 16 éven aluliak és 
a 70 éven felüliek egész évben ingyen 
lehetnek tagok, amit jogszabály tesz le-
hetővé. E néhány nap alatt közel félszáz 
új olvasóval bővült a bibliotéka olvasótá-
bora. Az új használók kisebb része még 
sohasem volt tag a városi könyvtárban, 
többségük pedig hosszabb szünet után 
veszi igénybe a könyvtári szolgáltatá-
sokat. A nyitás jegyében külső hely-
színen is lehetőséget biztosítottak a 

könyvtár munkatársai a beiratkozásra. 
A rossz idő miatt csütörtökön és pénte-
ken a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár teraszán, szombaton délelőtt 
pedig az eredetileg tervezett helyszínen, 
Illés Erika „Kemenesalja szellemisége” 
című, könyvespolcot is magában foglaló 
térkompozíciójánál ismerkedhettek meg 
a könyvtár új dokumentumaival. A köz-
vetlen igénybevétel mellett rendkívül 
hasznos információkkal szolgáltak a for-
galmas téren sétálgatókkal folytatott, a 
könyvtári szolgáltatások népszerűsítését 
is szolgáló beszélgetések. 
A Könyves Vasárnapon immár hagyomá-
nyosan a bibliotéka 14 és 17 óra között 
rendkívüli nyitva tartással várta olva-
sóit. A délután folyamán Pacskovszky 
Zsolt celldömölki származású író várta 
könyvbemutatóra az érdeklődőket. Az 
erős celldömölki vonatkozásokat fel-
vonultató „Szabadesés” című kötete a 
Móra Kiadó „Tabu könyvek” sorozatában 
látott napvilágot. A Németh Tibor könyv-
tárvezetővel folytatott beszélgetés so-
rán az érdeklődők megismerkedhettek 
a regény születésének motívumaival, a 
kényes témának számító tanár-diák sze-
xuális kapcsolat exponálásával, valamint 
a képmutató kisvárosi társadalom fojto-
gató légkörének írói ábrázolásával. »nt

Könyvtári Napok Celldömölkön

Kérdés: Mit jelent a BEMER?

Tisztelt tagtársaim!
Szeretettel értesítelek bennete-
ket, hogy 2014. december 12-én 
(pénteken) 15.00 órakor tartjuk 
karácsonyi ünnepélyünket a Ke-
menesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár Móritz Garlériáján. Egyút-
tal megalakulásunk 25. évforduló-
ját is megünnepeljük. Mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk. Be-
lépőjegy ára 1500 Ft. Jelentkezési 
határidő: 2014. november 25. (A 
belépőjegy ár a magában foglalja a 
vacsorát és italt. Zenét biztosítunk.) 
Jelentkezni hétfőn, szerdán, és csü-
törtökön a mozgássérültek helyi 
irodájában lehet.
 »holPert Jenőné csoPort titkár

Tájékoztatás
A Bobai Napsugár Általános Isko-
la 7. osztálya az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett 
„Tanulmányi kirándulás hetedi-
keseknek” című, HAT-14-01-0338 
pályázati azonosítón nyilvántartásba 
vett „Felvidék az UNESCO öröksé-
gek ékszerdoboza” című pályázaton 
625.830 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.
19 diák és kísérőik felejthetetlen 
3 napot töltöttek Szlovákiában, 
amelynek részletes fényképes be-
számolóját a „hatartalanul.webno-
de.hu” oldalon olvashatják.

Tisztelt választópolgárok, 
kedves barátaink!

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni annak a sok száz szavazónak, akik 
ránk adták a voksukat, és megtisztel-
tek bennünket a bizalmukkal 4 éve és 
a 2014-es választásokon is. Köszönet a 
szeretetért, kedves szavakért, amivel a 
mai napig is felénk fordulnak!
Az újonnan felálló képviselő-testület-
nek és a városvezetésnek munkájához 
sok erőt, jó egészséget kívánunk! 
 »Budai Bernadett 
 és nagyné ferencz myrtill
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A Munkácsy kiállítás után újabb nagysza-
bású tárlat várja a Móritz Galérián. A pécsi 
Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar 
Képgalériájából Nagy András muzeológus 
válogatta össze és hozta el Celldömölkre a 
XIX. század magyar festőinek alkotásaiból 
álló gyűjteményt, így olyan neves művé-
szek képei találhatók meg a tárlatban, 
mint Lotz Károly, Madarász Viktor, Székely 
Bertalan, Barabás Miklós, Szinyei Merse Pál 
és Orlai Petrich Soma. A Látványok és te-
kintetek című kiállítás anyaga a XIX. század 
magyar festészetéből nyújt ízelítőt a láto-

gatóknak. Habár a képek témájukban igen 
eltérőek, a kor legfontosabb jellemzőjét 
azonban, a nemzeti realizmust a leginkább 
az életképeket és csatajeleneteket ábrá-
zoló alkotások tükrözik, mint például Orlai 
Petrich Soma Zách Felicián című festménye. 
A kiállítás megnyitójára szeptember 26-án 
került sor a Móritz Galérián. A tárlatot Pál-
né Horváth Mária, a KMKK igazgatója és Fe-
hér László polgármester ünnepi köszöntője 
nyitotta, majd Nagy András fűzött néhány 
gondolatot a gyűjteményhez. A tárlat no-
vember 30-ig tart nyitva. »NN

Tóth Regina Krisztina, a gimnázium 
11. H osztályos tanulója az Édes anya-
nyelvünk versenyen megyei 2. helye-
zést ért el Szombathelyen, így kivívta 
a részvételi jogot a Sátoraljaújhelyen 
megrendezésre kerülő országos ver-
senyre. Regina már tavaly is részt vett 
ezen a nyelvtani megmérettetésen, ak-
kor az ötödik helyen végzett, ezért úgy 
gondolta, idén is nekivág a feladatnak, 
és megtesz mindent annak érdekében, 
hogy még jobb eredményt érjen el. Se-
gítették őt a felkészülésben tanárnői, 
Horváth Sarolta és Tóthné Bali Kriszti-
na. Megkérdeztük Reginát, hogy véle-
kedik a versennyel kapcsolatban: 

– A 2014-es írásbeli feladatsor nekem 
könnyebb volt, mint a tavalyi. A szóbeli 

témái pedig nagyon tetszettek. Négy le-
hetőség közül választhattam, amelyekből 
egy háromperces előadást kellett tarta-
nom rövid felkészülési idő után. 
»Hogyan készültél az országos versenyre? 
– Bár a megyei versenyen a szóbeli na-
gyon jól sikerült, a megadott három perc 
betartására nagyon oda kell figyelnem. A 
témákra nem lehet előre felkészülni, per-
sze lehet gyakorolni különböző lehetősé-
geket, viszont minél több régebbi írásbeli 
feladatsort próbálok megoldani az elkö-
vetkezendő utazásig, amit nagyon várok, 
mert még sohasem vettem részt három-
napos versenyen. 
»Mit tudnál javasolni iskolatársainak, 
hogy ők is ilyen szép eredményeket ér-
jenek el mind irodalmi, mind más témájú 
versenyeken?

– A versenyekhez elsősorban kedv kell, 
és egészséges versenyszellem, nyerni 
akarás, ami a legtöbb emberben benne 
van. Fontos, hogy érdekelje az embert 
az, amit csinál, és örömmel lásson neki 
a feladatoknak. Nem utolsó sorban pe-
dig elengedhetetlen a felkészültség és a 
lexikális tudás, melyekhez sokszor elég 
hosszú és fáradságos út vezet, de meg-
éri. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy 
mindenki a számára megfelelő versenyt 
találja meg, és azon induljon el. Úgy ér-
zem, én megtaláltam a számomra meg-
felelőt, és ennek nagyon örülök. Ezúton 
is szeretnénk gratulálni osztálytársunk-
nak, és kívánunk neki nagyon sok sikert 
és élményekben gazdag utazást a sátor-
aljaújhelyi országos versenyre!
 »erdélyi regina 11. h

A XIX. század nagyjai a Móritz Galérián

Újabb berzsenyis siker az Édes anyanyelvünk versenyen

Kedves Olvasóink!

Játékra invitáljuk Önöket: lapunkban 
a jelenleg nyitva tartó Látványok és 
tekintetek c. tárlat négy darabjából ta-
lálhatnak egy-egy képrészletet. A kö-
vetkező lapszámban újabb részleteket 
fogunk közölni, majd a november 21-
én megjelenő lapszámunkban ismét 
újabbakat. Az alkotások részleteit ösz-
szegyűjtve az alkotó és a festmény ne-
vével, címével ellátva megfejtéseiket 
2014. november 28-ig várjuk a mű-
velődési központ címére (Kemenesal-
jai Művelődési Központ és Könyvtár, 
9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1.) vagy 
személyesen a művelődési központ re-
cepcióján. Az érdeklődőket november 
30-án (vasárnap), 17.00 órára várjuk 
a kiállítás záró programjára, ahol a 
helyes megfejtők közül értékes nyere-
ményeket sorsolunk ki.
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Fél évszázad hosszú idő egy ember éle-
tében. Az emlékek mégsem felejtődnek 
el. Az általános iskola mély nyomokat 
és felejthetetlen emlékeket hagyott az 
ostffyasszonyfai iskola tanulói és tanító-
ik szívében, lelkében. Az 1964-ben vég-
zett Ostffyasszonyfa és Csönge diákjai 50 
éves általános iskolai találkozót szerveztek 
2014. augusztus 23-án. A falu és iskola 
összetartó ereje hazahívta egykori tanít-
ványait az ország különböző részeiből. 
Az akkori 8. osztályosok nagymama és 
nagypapa korban vannak most. Öröm volt 
a találkozás, újra látni az egykor 14 éves 
diákokat mint nyugdíjas, érett embereket. 

A találkozón gyertyagyújtással emlékeztek 
meg elhunyt tanáraikról és osztálytársaik-
ról. Fájdalmas statisztika, hogy 35 tanuló-
ból már nyolcan nincsenek köztük. Utána 

nagy figyelemmel hallgattuk a „nagybetűs 
élet”-ről szóló beszámolókat. Becsülettel 
végigdolgozták életüket, gyermekeket 
neveltek fel, most pedig már unokák ne-
velésében segítkeznek. Dicséretükre válik, 
legtöbb helyen három gyermek született. 
Szeretettel emlékeztek vissza az iskolában 
eltöltött évekre, diákcsínyekre, kirándulá-
sokra, szereplésekre. Nagyon jó volt köztük 
lenni, érezni szeretetüket, amely most is 
bennük él, ami 50 év után is összetart ben-
nünket. Emberségből jelesre vizsgáztak.
Köszönet tanítványaimnak, feleségeik-
nek, férjeiknek és a fáradhatatlan szer-
vezőknek, hogy mindenki sok élménnyel 
gazdagodhatott. Búcsúzás: „Újra itt, 10 év 
múlva!” Köszönettel és szeretettel:
 »tanítónénitek

A nagysikerű szüreti fesztivált köve-
tően október 4-én, egy szép őszi déle-
lőttön pattantak nyeregbe a második 
VulkánSági Kerékpártúra résztvevői. 
Közel hatvanan döntöttek úgy, hogy 
vállalkoznak a környék legszebb tája-
in vezető útra. Csupa várakozásteljes 
vidám arc, gyerektől az időskorúig.

A Vulkán fürdőtől induló konvoj első 
megállója a romtemplomnál volt. A 
szusszanásnyi idő alatt egy kis ízelítőt 
kaptak a XII. századi, sok vihart megélt 
„kicsiny erősség” történetéből, majd 

irány Mesteri. A Ság hegy mellett elha-
ladva volt, aki nem tudta megállni, hogy 
le ne szálljon a nyeregből, gyönyörködni 
a legelésző lovak látványában. Az apró 
Mesteri település Árpád-kori templomát 
Lórántfy Tibor polgármester mutatta be 
a csapatnak. A rövidebb, 20 km-es tú-
rán résztvevők innen a Bárdossy-kastély 
parkjához tekertek, ahol frissítő falatok, 
ásványvíz várták őket. A Ság hegy újabb 
és újabb szépségében gyönyörködve 
haladtak tovább Kemeneskápolna, Bo-
kodpuszta irányába, majd visszagurultak 
a hegy alatt Celldömölkre. A kitartóbb 
bringások számára összeállított 45 km-
es túra Mesteriből Sitke irányába fordult, 
egy darabig követve a Mária-út vonalát, 
érintve a Belső-hegyet, Külső-hegyet, 
átszelve a kis Cinca-patakot. Frissítő pont 
és egy kis falutörténet várta a csapatot 
Sitkén, a Falumúzeumban, majd a híres 
Kálvária Kápolna megtekintése követke-
zett. Felkerekedvén egy Natura 2000-es 
védett erdőrészleten haladtak tovább, 
ritka őscseres területen. Ostffyasszonyfa 

határában az Osztrák-Magyar Monarchia 
egyik legnagyobb I. világháborús ha-
difogolytáborának történetéről beszélt 
Szlama József, a gyönyörű parkban meg-
húzódó temetőt gondozó egyesület el-
nöke. Majd Celldömölk következett és a 
lelkes résztvevők ígérete: tavasszal újra 
jövünk!
A kerékpértúrát a Ság hegy Térsége Tu-
risztikai Egyesület szervezte. » dkg

Ötven éves osztálytalálkozó

Egy jól sikerült kerékpártúra

 Ha szívesen tekersz
 Ha szereted a természetet
 Ha kulturális csemegékre vágysz 
 Köztünk a helyed! 
Szállj ki az autóból, és vedd észre kör-
nyezetünk apró csodáit, ismerd meg a 
Ság hegy környékét!
Csatlakozz kerékpáros facebook cso-
portunkhoz a következő oldalon: www.
facebook.com/tersege.saghegy

Minőség és legkedvezőbb árfekvés – szlog-
enje is lehetne ez a 2014. október 15-én 
megnyílt benzinkútnak, mely a Wesselényi 
utcában várja az üzemanyagot vásárolni 
szándékozókat.
A megnyitón Fehér László polgármester el-
mondta, hogy sokáig hevert parlagon a te-
rület a Wesselényi utcában, amikor néhány 
évvel ezelőtt először egy autómosót nyitot-
tak, most pedig benzinkút átadására került 
sor. Hamarosan egy autóalkatrész-üzlet 
is megnyitja kapuit. A három vállalkozás 
tehát egymásra épül. Molnár János, a Cell-

tank Kft. egyik tulajdonosa elmondta, hogy 
köszöni a tulajdonostársai segítségét, az 
önkormányzat együttműködését, és min-
den kivitelező, helyi vállalkozó munkáját, 
akik lehetővé tették, hogy az üzemanyag-
kutat nagyon rövid időn belül üzembe he-
lyezhessék. Tájékoztatott továbbá, hogy a 
kúton ÖMV minőségű üzemanyag kapható 
a mindenkori árnál kedvezőbb áron, min-
den nap 06:00-tól 22:00 óráig. A nyitási 
akciót egy hónapig kívánják fenntartani, a 
későbbiekben a városlakók számára továb-
bi kedvezményt biztosítanak. »LA

Cell-tank néven új benzinkút nyílt a városban
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Ön szokott vért adni?
»KÉRDEZ: NÉMETH NóRA »FOTó: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

Habár nagyon fontosnak tar-
tom a véradást, én sajnos 
egyelőre még nem tudtam rá-
venni magam, hogy elmenjek. 
Nagyon tartok a tűktől és a 
vértől, de bízom benne, hogy 
idővel ez változni fog, és én is 
képes leszek majd vért adni. A 
családomban is van előttem jó 
példa, a bátyám például szo-
kott járni véradásokra. És mi-
vel tényleg fontosnak tartom, 
hogy más is éljen a lehetőség-
gel, és a vérével járuljon hozzá 
a társadalom megsegítéséhez, 
azért remélem, hogy előbb-
utóbb én is rendszeres véradó-
vá válok majd.

Nagy 
Sándorné

Rendszeresen járok vért adni, 
és nem csak a vérellátók által 
meghirdetett időpontokban, 
hanem a véradásra felhívó 
akciók alkalmával is, és nem 
csak itt, Celldömölkön, de 
Budapesten is. Édesapám hat-
vanszoros véradó, elsősorban 
az ő példája motivált abban, 
hogy én is az legyek. Először 
18 évesen voltam, mivel a 
vércsoportom miatt bárkinek 
adhatok vért, ezért amilyen 
gyakran lehetséges, meg is 
teszem. Fontosnak tartom, 
mert nekünk ez tényleg csak 
egy apróság, de másnak óriási 
segítséget jelenthet.

Természetesen nagyon fon-
tosnak tartom a véradást, 
habár én személy szerint saj-
nos nem adhatok. De a közeli 
környezetemben már megta-
pasztaltam, hogy mekkora je-
lentősége van a dolognak. Egy 
ismerősömnek nagyon sok 
vérre volt szüksége, és ha nem 
lettek volna az ismeretlen em-
berek, akik meghirdetett al-
kalmak során felajánlották a 
vérüket, akkor ki tudja, hogy 
alakult volna a sorsa. Emiatt is 
csak buzdítani tudnék minden-
kit, hogy járjanak vért adni, 
mert tényleg igaz a mondás, 
hogy életeket menthet.

Nagyon fontosnak tartom a 
véradást. Épp nemrégiben 
hallottam először a célzott 
vér adásról, ami előttem eddig 
ismeretlen volt, de nagyszerű 
lehetőségnek tartom. Így ha 
valakinek a rokonságában, 
vagy közvetlen környezeté-
ben akár egy műtét miatt sok 
vérre van szüksége, akkor az 
ismerősei, természetesen elő-
zetes alkalmassági vizsgálat 
után, személyesen neki ajánl-
hatják fel a vérüket. A vérellá-
tókban sajnos nagyon kevés a 
vér, de így baj esetén a hoz-
zátartozók is tudnak segíteni a 
vérpótlásban.

Pál 
András

Szomor–
kovics 
Alexandra

Talián 
Csaba

Dinamikusan fejlődő celldömölki 
gyengeáramú vállalkozás felvételt 
hirdet az alábbi munkakörökbe:

informatikus

Feladatok:
– kivitelezések, rendszerépítések, beüzemelések
Feltételek:
– informatikai ismeretek
Előny:
– diploma
– nyelvismeret (angol, német)

villanyszerelő 

Szakmában jártas kollégák jelentkezését várjuk.
Előny:
– építőipari tapasztalat
– jó kommunikációs készség
A mozgó munkavégzéshez szükséges gépkocsit és telefont biztosítjuk.

Amit kínálunk: hosszú távú munkakapcsolat, karrierlehetőség, kiemelt 
bérezés és szakmai előmenetel.

Jelentkezni lehet a 06-70/577-4387-es telefonszámon és  
a job@fscrendszerhaz.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal.

A vállalkozás felvételt hirdet kifejezetten pályakezdők számára.

– ha érdekel az informatika,
– ha érdekel az elektronika,
– ha egy lendületesen fejlődő kisvárosban tervezed a közeljövődet
– s ha érzed magadban a lelkesedést és szeretnél csatlakozni egy lendü-
letes csapathoz, ahol szakmai előmenetel és fejlődés vár rád,

akkor ne habozz jelentkezni: a 06-70/577-4387-es telefonszámon és  
a job@fscrendszerhaz.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal.
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Tápláni KSK – Celldömölk 2-5 (1-3)
Táplánszentkereszt, 150 néző Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 9. forduló 2014. október 12.
Vezette: Gaál Ákos (Sándor Zoltán, Csukly Dá-
niel).
Táplán: Somogyi – Zséder (Káldi 63. p.), Badics 
(Jobbágyi 84. p.), Hujber, Koronczai – Szabó, 
Schindler, Szilágyi, Schimmer (Muzsai 76. p.) – 
Balázs, Rajczinger. Edző: Borbás János.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Varga, 
Györkös – Enyingi Márk, Szuh - Enyingi Marcell 
(Horváth 46. p.), Németh (Piri 57. p.), Pungor 
(Lendvai 64. p.), Virág. Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Rajczinger Péter 2 (25. p. és 77. p.), 
illetve Szuh Ferenc (7. p.), Enyingi Márk 2 (20. 
p. és 88. p.), Pungor Norbert (36. p.), Piri Ba-
lázs (57. p.).
Előmérkőzés: Táplán U21 – CVSE U21 3-3 
(1-1). G.: Hajas Máté, Gersey Bence, Lőrincz 
Gábor. Váratlan pontvesztés a nem túl acélos 
hazaiak ellen.

Celldömölk – Kőszeg 1-0 (1-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 10. forduló 2014. október 19.
Vezette: Szvorda Melinda (Horváth Péter, Tö-
rök Katalin).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor, 
Györkös – Enyingi Márk, Szuh – Horváth (Né-
meth 58. p.), Piri (Lendvai 64. p.), Virág (Szakál 
80. p.) – Pungor (Lőrincz 79. p.). Edző: Koman 
Vladimir.
Kőszeg: Táncsics – Toldi (Szűcs 46. p.), Őry, Fe-
hér, Pongrácz – Keresztes, Sándor, Molnár Z., 
Horváth (Pónácz 84. p.) – Molnár Cs., Kovács A. 
Játékos-edző: Táncsics Péter.
Góllövők: Bodor Tibor (14. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Kőszeg U21 3-3 (0-
2). G.: Major Levente, Balázsi Krisztián és Büki 
Martin. Háromgólos hátrányból állt fel az ifi 
a tabellán második helyezett Kőszeg ellen. 
A lényeg, hogy még mindig az élen áll az 
együttes.

Kötelezőnek nevezhető hat pont begyűjtésén 
van túl a csapat, de talán nem olyan forga-
tókönyvvel, mint ami az előzetesen várható 
volt. A kilencedik forduló nyolc mérkőzésén 
összesen öt vendéggól esett, nem sok, de a 
Cellre nem lehet egy rossz szót sem szólni, 
mert mind az ötöt a celliek lőtték. A tápláni 

csapat újonc létére a középmezőnyhöz tarto-
zik, a meccs előtt 50%-os teljesítménnyel bírt, 
a tavalyi II. osztályú bajnokság szombathelyi 
csoportjának megnyerését követően gyakorla-
tilag együtt maradtak a játékosok. Ez részben 
érthető, de a másodosztály színvonala azért 
nagyon más, ott még elment az, hogy a kez-
dőben van hat húsz év alatti játékos összesen 
110 évvel és van három negyven környéki 
és feletti, akiknek az össz életkora 124 év és 
ők hárman, hat perc híján végig is játszot-
ták a találkozót. És akkor még nem is vettük 
számításba, a sérüléssel bajlódó 42 éves já-
tékos-edzőt, aki az előző fordulóban csapata 
becsületgólját rúgta Szentgotthárdon. Nem 
egy ideális korfa modell, most nem is jött be, 
a Celldömölk győzelme egy pillanatig nem 
forgott veszélyben. Volt két, a kapusról kipat-
tant labda, amit közelről értékesítettünk, volt 
egy egyéni akcióból elért találat és volt két 
bombagól, mindkettőt Enyingi Márk lőtte, aki 
ezzel tizenkettedik játékosként iratkozott fel 
az idei celli gólszerzők sorába. Szóval a vártnál 
talán könnyebben és nagyobb arányban győz-
tünk Táplánszentkereszten, illetve a vártnál 
nehezebben és szerényebben győztünk hazai 
pályán a Kőszeg ellen. A jelenlegi Kőszegnek 
van egy kellemetlen játékstílusa, melynek 
egyik fő eleme a játék lassítása, amire azért 
van szükségük, mert láthatóan négy-öt játé-
kosuk jelentősebb súlyfelesleggel lép pályára. 
Ezen a játékmodoron az aránylag korán, az 
első negyedóra végén bekapott Bodor Tibi féle 
fejesgól után sem változtattak és majdnem 
bejött nekik. Teljesen belealudtunk a mérkő-
zésbe, aztán amikor az utolsó tíz percre feléb-
resztettek minket a vendégek, majdnem ki is 
egyenlítettek, de csak egy lesgólig jutottak. A 
két csapat tudás és erőnléti különbségét nem 
tükrözi vissza a mutatott játék mellett az ered-
mény sem, de legalább a három pontot be-
gyűjtöttük. Két olyan forduló következik, ami 
vélhetően meghatározó lesz akár a bajnok-
ság végeredményére is, de az őszi szezoné-
ra mindenképp: előbb a második helyen álló 
Cell a harmadik helyezett Király SZE vendége 
lesz Szombathelyen, majd november 2-án a 
negyedik helyezett Vépet fogadja. Mindeköz-
ben a Répcelak hat hazai mérkőzést követően 
kimozdul otthonról, idegenbe látogat, nem is 
akárhová, hanem a lassan magára találó Kör-
mendhez. Újabb hat pontunk megszerzése 
most nem vehető fixre, de koncentrált játék-
kal végrehajtható, végrehajtandó. »dotto

A lényeg a hat pont

» S P O R T

CVSE KSZ – Vasi Kosár Klub (Szom-
bathely) 33–57 (12-7, 8-19, 4-19, 
9-12)
Szombathely városi-városkörnyéki 
kosárlabda bajnokság 1. forduló
Vezette: Bognár, Nagy Z.
CVSE KSZ: Rozmán 10, Gaál 8/6, Or-
bán 8, Esztergályos 2, Csói –
Csere: Lang Z. -, Lang S.-, Lang D. 
3/3, Hérincs 2.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Az első félidőig jól tartottuk 
magunkat, utána viszont elfárad-
tunk és hibát hibára halmoztunk. 
A csapatjátékunk még nem állt ösz-
sze, a következő edzéseken ezen 
kell javítanunk.

NB II. 
Malév SC – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA II. 10:8
Ölbei Péter 3, Iván Csaba 2, Teket 
Attila 1, Lukács Balázs 1, Ölbei – Te-
ket páros.
Nagy csatában maradtak alul a celli-
ek a Malév otthonában.

NB III. 
Mosonmagyaróvári TE II. – CVSE- 
SWIETELSKY-WEWALKA III. 4:14
Dr. Németh Gábor 4, Fehér László 3, 
Máthé Gyula 3, Baranyai Domonkos 
1, Iván Bertold 1, Dr. Németh – Fe-
hér, Baranyai – Iván párosok.
A várakozásnak megfelelően simán 
hozták a mérkőzést a celliek.

Vertikál SE – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA IV. 8:10
Tamás László 4, Fürj Róbert 2, Szabó 
Ferenc 1, Balázs Gyula 1, Tamás – 
Balázs, Szabó – Fürj párosok.
Nagy küzdelemben alakult ki az 
eredmény a vendégek javára.

Van még mit javítani

Asztalitenisz bajnoki 
mérkőzések
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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, admi-

nisztrációk 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 elvég-

zése 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 folyamatképesség 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

Gépet, szerszámot 
Fa-Gyulától!
Őszi akciónk már 

csak október 31-ig!
Vásároljon Extol, Extol Prémium, Güde, 

AEG gépet, szerszámot és

 3000 Ft-onként 500-Ft-ot visszakap 
utalvány formájában, melyet a következő gép, 

szerszám vásárláskor felhasználhat. 
Akció időtartama szept. 15-től okt 31-ig. 
A részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Elektromos és benzines sövényvágók,  fűkaszák,
ágvágók, fejszék, kézifűrészek, körfűrészlapok, 
szalagfűrészlapok, fúrószárak, ipari és hobby 
fúrógépek, csavarbehajtók, sarokcsiszolók, 

hasítógépek, elektromos, benzines láncfűrészek.

RÚD ÉS KOCKA FA BRIKETT ÉRKEZETT!

FA-GYULA Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u.47.
Telefon: 95/423-177
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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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