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»KÖZÉLET

Sajtótájékoztató a celldömölki gimnázium felújításáról
Celldömölk mindig is büszke volt gimnáziumára. Az elmúlt hat évtized alatt
viszont az épület korszerűtlenné vált.
Celldömölk Város Önkormányzata
régóta kereste a forrásokat, hogy – a
többi intézményhez hasonlóan – végre a Berzsenyi Dániel Gimnázium is
megújulhasson. A tavalyi év szeptemberében nyújtott be pályázatot még a
2007–2013-as fejlesztési ciklusra vonatkozóan abban a reményben, hogy
az épület külsőleg is méltó legyen jó
hírnevéhez. A pályázatot azonban tartaléklistára tették. Most, 2015 júniusában érkezett a hír, hogy a felújítás
zöld utat kaphat egy pozitív kormányzati döntésnek köszönhetően. Ágh
Péter országgyűlési képviselő, Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné
alpolgármester-asszony, Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke, Bakó László, a
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke és
Sipos Tibor, a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző igazgatója nyilatkoztak lapunknak.

Ágh Péter: – Az elmúlt időszakban Celldömölk – a megye többi városához hasonlóan számos pályázatot nyújtott be,
amely a város fejlesztését szolgálná.
Azzal a problémával találkoztam, hogy
a gimnázium számára itt volt az ideje,
hogy valamiféle segítséget kapjon, ennek módja részemről az volt, hogy a
fejlesztésre benyújtott pályázatot támogassuk. Június 4-én a Magyar Közlönyben megjelent az a rendelet, amely arról
szól, hogy az önkormányzat megkezdheti a felújítást, megkapja ehhez a szükséges forrást. Sokat dolgoztunk rajta,
és bízom benne, hogy ez egy lökést fog
adni az itt élő szülőknek ahhoz is, hogy
bátran be merjék íratni ide, a celldömölki gimnáziumba a gyermekeiket. Úgy
vélem, az épület és maga a gimnázium
intézménye is a biztos jövő felé halad.

Fehér László: – Amikor Celldömölk Város
Önkormányzata tervbe vette az intézmények felújítását, felállítottunk egy
ütemtervet, amelyben azért vontuk
össze a három általános iskolát egygyé, mert azt már láttuk, hogy a város
a Nyugat-Dunántúlon elfoglalt helye
alapján csak egy iskolára tud pályázati
igényt beadni, de számunkra mindhárom fontos volt. Így meg tudtunk nyerni
egy nagy, 500 millió forintos pályázatot,
emellett jelentek meg pályázati lehetőségek bölcsőde- és óvodafejlesztésre is,
ezekkel is éltünk, és feltett szándékunk
volt a középfokú intézményeink megújítása is. A szakközépiskola fejlesztésére
a megyei TISZK-kel közösen pályáztunk,
aminek következtében új tanműhelyt
tudtunk kialakítani. A felújítandó épületek sorában már csak a gimnázium maradt. Erre 2014-ben nyílt olyan pályázati
lehetőség, ami az előző uniós ciklus költségvetéséhez kapcsolódik. Ez a pályázati
lehetőség tartalmazta volna a teljes nyílászáró-cserét, homlokzati szigetelést,
külső-belső festést, pince- és födémszigetelést, valamint egy napelemes rendszert – amely áram termelésére alkalmas
–, valamint napkollektoros rendszert –
amely a fűtés-rásegítést szolgálta volna.
Erre vonatkozóan kaptunk egy értesítést,
hogy a benyújtott pályázat nem nyert,
majd tartaléklistára került. A napokban
értesítettek bennünket arra vonatkozóan, hogy áttették egy másik pályázati
csomagba. Ennek következtében újra

le kell folytatnunk a közbeszerzési eljárást, és a dokumentáció elkészítésével
augusztus közepére végeznünk is kell.
Az előző pályázathoz képest annyiban

módosul a jelenlegi, hogy napkollektor
nem kerül a tetőre. Ez azt jelenti, hogy
az önkormányzat azzal szembesült, hogy
a tetőt is le kell cserélni, ami nem lesz
egyszerű, hiszen szerkezete zsaluzott
vasbetonból készült, és több mint 60
éves – számítások szerint ez 40 millió forintba kerül. Feltett szándékunk, hogy a
2014–2020 közötti fejlesztési időszakban
újabb pályázati források segítségével a
külső felújítás után az épület belsejét is
korszerűsíteni tudjuk (teljes villany-, vízvezeték-hálózat cseréje, fűtéskorszerűsítés, padozat- illetve bútorcsere).
Söptei Józsefné: – Minden olyan alkalommal, amikor lehetőségünk volt középfokú intézmény felújításához pályázni,
elsősorban a gimnáziumot jelöltük meg
kedvezményezettként. Sajnos, azok
sorra nem nyertek, amelyek lehetővé
tették volna, hogy mára egy korszerű
intézmény várja a tanulókat. Legutóbbi
pályázatunkat tavaly ősszel nyújtottuk
be energiakorszerűsítésre és az épület
gépészetének felújítására. Sajnos, ez
sem volt sikeres. Lehetőség nyílt azonban arra – elsősorban Ágh Péter kezdeményezésére –, hogy egy olyan újonnan
megnyílt pályázati lehetőséget használjunk ki, amely jelentős állami középületek energiatakarékos kivitelezésére
vonatkozik. Ebbe a projektbe sikerült a
celldömölki gimnáziumnak bekerülnie.
Ettől várjuk az épület külső megújulását, és természetesen nem teszünk le
továbbra sem arról, hogy akár a megyei,
akár országos oktatási intézmények
számára kiírt pályázatokon induljunk.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy
mivel az épület legkritikusabb pontja
a tető, és a képviselő-testület korábbi
döntései alapján sikerült az építési engedélyeit beszerezni, a kiviteli terveit
elkészíttetni, csak anyagi akadálya van a
tetőcserének. Én úgy gondolom, hogy a
képviselő-testület támogatni fogja a polgármester úrnak azt a javaslatát, hogy a
lehető leggyorsabban a tetőcserét kell
végrehajtani. Csak ez után történhet
meg az épület külső megújítása.
Karádi Mihály: – Mint a Kemenesalján
élők legtöbbje, én is több szállal kötődöm a gimnáziumhoz, hiszen én magam
is ide jártam, a feleségem majdnem
négy évtizedig dolgozott ennek az intézménynek a falai között, a fiam is itt
érettségizett, és remélem, az unokáim
is ennek az épületnek a padjait koptatják majd. Úgy gondolom, most, hogy
viszonylag rövid időn belül újra lehető(FoLyTATÁS A 4. oLDALoN)
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(FoLyTATÁS A 3. oLDALRóL)
ség nyílt az épület felújítására, a képviselő-testület egy emberként áll ki az
intézmény tetőszerkezetének felújítása
mellett is, amit önkormányzati forrásból,
az utak, járdák felújításának terhére tudunk csak elvégezni.
Bakó László: – Végtelenül örülünk, és köszönjük Ágh Péter képviselő úrnak, hogy
egy komoly pályázati összeg érkezik hozzánk végre a gimnázium épületének felújításához. Nekünk, a képviselő-testület
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tagjainak nincs más választásunk, mint
hogy támogassuk ezt az ügyet. Ha emellé a pályázati összeg mellé más forrásokat is fel tudunk használni a gimnázium
felújításához, akkor végre a középiskola
méltó helyet foglalhatna el külsőleg is az
itt tanulni vágyók szívében.
Sipos Tibor: – Szeretném megragadni az
alkalmat és megköszönni mindenkinek,
aki tett azért, hogy megkezdhessük a felújítást. Több éve mondjuk, hogy az épület 1959-ben épült, és nagyobb felújítás

azóta nem történt. Nagyon örülünk neki,
hogy ezt a lehetőséget meg tudtuk ragadni. Jelenleg úgy néz ki, hogy 150 millió forint áll rendelkezésre, ami az épület
hőszigetelését, nyílászáró-cseréjét foglalja magában. Remélhetőleg ez egy közös ügy lesz, ami mellé oda lehet állni.
Ősztől a gimnázium és szakközépiskola
újra a hagyományos módon, önálló intézményekként folytatja tevékenységét,
amely forma – reményeim szerint – a jövőt szolgálja.
»LOSONCZ ANDREA

„Magyarországnak nincsenek határai”

határai addig érnek, ameddig a magyar
nemzet” – hangsúlyozta a közgyűlés elnöke. Majthényi László beszéde után a
megemlékezés a kemenesmagasi citerazenekar műsorával folytatódott, akik
múltidéző katonadalokkal tisztelegtek a
történelmi események előtt, majd Vitéz
Juhász Antal és Bartha István egy-egy
szavalatát hallgathatták meg a megemlékezők. A műsorszámok után ünnepélyes koszorúzás következett, a jelenlévő
pártok és civil szervezetek az emlékezés
koszorúit helyezték el a kereszt lábánál.
A megemlékezés a hagyományokhoz
hűen a Kemenesalja Trianon Társaság
elnöke, Heim Géza zárszavával ért véget.
»NÉMETH NÓRA

1920-ban június negyedikén írták alá a
versailles-i Nagy-Trianon kastélyban az
első világháborút lezáró békeszerződést.
A szerződés pontjai Magyarország számára máig feldolgozhatatlan társadalmi
és gazdasági veszteségeket foglaltak
magukba. Az országtól nem csak területeket csatoltak el, de ezzel együtt több
millió magyart szakítottak el a hazájától,
nemzetétől. Június 4-én volt a Trianoni
Békeszerződés aláírásának 95. évfordulója. Június 6-án a Kemenesaljai Trianon
Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület a
Ság hegyért Alapítvány, és a Kemenesal-

jai Művelődési Központ és Könyvtár a
hagyományokhoz hűen közösen tartott
megemlékezést a Ság hegyen magasodó
trianoni emlékkeresztnél. Az emlékező
ünnepséget Jakab Csaba, a Ság hegyért
Alapítvány elnökének köszöntője nyitotta, aki beszédében hangsúlyozta, Trianon
hatásai ma is érződnek a magyar nemzeten, emiatt is szükséges a közös emlékezés, felidézni a történelmet. Jakab
Csaba köszöntője után Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke tartotta
meg ünnepélyes szónoklatát. „Magyarországnak nincsenek határai, az ország

Nagy érdeklődés övezte a második celli állásbörzét
Június 11-én került megrendezésre a II.
Celldömölki Állásbörze, várva mindazokat a látogatókat, akik számára problémát jelent az elhelyezkedés, vagy
egyszerűen csak tájékozódni szeretnének a térség munkalehetőségeiről. A
börzén számos helyi cég és országos
munkaközvetítő iroda képviseltette magát, hogy információkat szolgáltassanak
az érdeklődőknek. „Az Eucsoport kettős
céllal érkezett a celldömölki állásbörzére. Elsősorban egy helyben induló
raktári csomagoló munkára szeretnénk
diákokat toborozni, melynek keretében
bruttó 650 Ft-os óradíjat tudunk garantálni a fiataloknak. A másik célunk pedig
az, hogy a helyi vállalatokat, munkaerőpiacot egy kicsit jobban megismerjük, mivel egyre több megkeresésünk,
munkalehetőségünk van a nyugat-magyarországi területeken is, ezért szeretnénk ebbe az irányba nyitni. Egyelőre
egy budapesti központtal működünk,
de nagyon sok vidéki kapcsolatunk van.
Illetve aminek Celldömölkön még nagyobb a létjogosultsága, nagyon sok,
színes munkalehetőséggel várjuk a németül jól beszélő fiatalokat is” – számolt
be a börzén való részvételük céljáról
Fekete-Körösi Márta, az Eucsoport HR

vezetője. A tavalyi évhez hasonlóan az
eseményen megjelentek elsősorban
a szakmát vagy az alacsonyabb iskolai
végzettséget igénylő munkalehetőségek
közül válogathattak, a kínálat azonban
az előző évhez képest csaknem kétszeresére bővült. Az érdeklődők nem csak
a meghirdetett munkakörökről kaptak
tájékoztatást, de konzultálhattak különböző munkaközvetítő cégekkel, vagy
akár egy sikeres vállalkozás elindításá-

ról szóló szakmai tanácsadáson is részt
vehettek. Sok diák is megfordult csütörtök délelőtt a KMKK-ban, ugyanis széles
álláskínálatot vonultattak fel a munkahelyek a hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára is. Az egész délelőttös
börzén folyamatos volt az érdeklődés,
a látogatók igyekeztek minél szélesebb
körben tájékozódni a különböző foglalkoztatási körökről és felmérni a térség
nyújtotta lehetőségeket.
»NÉMETH N.
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»OKTATÁS

Befejeződött a tanév a város iskoláiban
Elkezdődött a nyár, véget ért egy újabb
tanév. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola idén rendhagyó módon a
tanévzáró előtt ballagtatta el végzős
tanulóit, a nyolcadikosok június 13-án,
szombaton vettek végső búcsút iskolájuktól. Az ünnepi szentmise után 30
végzős diák sorakozott fel a Szent Benedek udvarán, hogy tanáraik, diáktársaik
és családtagjaik körében ünnepeljék a
mindenki életében mérföldkőnek számító napot. A ballagókat elsőként a hetedik osztályosok nevében Árvai Kristóf
búcsúztatta, majd Fürdős Nóra köszöntötte verssel a végzősöket. A diákok
után az intézmény igazgatója, Czupor
Attila mondta el ünnepi köszöntőjét, és
adta át egyben jó tanácsait az iskolát
elhagyó nebulóknak, majd Fehér László
polgármester búcsúztatta a diákokat,
megköszönve nekik a nyolc évet, amit
az iskola tanulóiként töltöttek, és emlékeztetve őket arra, hogy ha később
el is hagynák a várost, Celldömölk mindig visszavárja őket. A polgármester
után a nyolcadikosok szülei nevében
Németh Péter mondott ünnepi beszédet, majd a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola Fejlesztéséért és Tanulóiért Alapítvány díjainak átadása
következett, ezúttal Finta Kristóf és Zolnai Fanni részesültek a kitüntetésben.

Az alapítványi elismerés átadása után
Piri Tamást díjazta az iskola nevében
Czupor Attila igazgató, a nyolc év alatt
nyújtott kivételes matematikai versenyeredményiért. A június 13-i ballagás
után június 16-án, kedden ünnepélyes
keretek között lezárták a tanévet is. A
Himnusz elhangzása után az igazgató
mondta el ünnepi köszöntőjét, majd Kirner Antal Zoltán katolikus plébános szólt
a benedekesekhez. Ezt követően az intézmény igazgatója felolvasta a diákok
versenyeredményeit, végezetül a különböző tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és a

jó tanulmányi eredményt elérő tanulók
jutalmazásával zárult a 2014/2015-ös
tanév.
•••
A Celldömölki Városi Általános Iskolában
is véget ért egy újabb tanév. Az osztályok az előző évekhez hasonlóan ismét a
Géfin téren gyűltek össze, hogy közösen
zárják az évet. Idén azonban kiemelt jelentőségű volt a június 19-i rendezvény,
ugyanis a városi iskola évzárójával egybekötve az ünnepélyes megyei évzáróra
is sor került, valamennyi tankerület vezetője tiszteletét tette az ünnepségen.
A tanévzárót Rozmán László, a Celldömölki Tankerület igazgatója nyitotta
köszöntőjével. Az igazgató Klebelsberg
Kuno gondolataival zárta sorait, miszerint a civilizáltabb és erkölcsösebb nemzeteknél jobb dolga van a gyerekeknek.

A tankerület igazgatója után Majthényi
László, a megyei közgyűlés elnöke lépett az emelvényre, hogy megtartsa
évzáró beszédét: „Pedagógusnak lenni
jó, szülőnek lenni jó, nagyszerű küldetés, de mégiscsak a legnagyszerűbb
dolog diáknak lenni. A diákélet olyan,
mint egy körhinta. Ülni a körhintán, és
úgy röpülni, hogy közben forog körülöttünk a világ, elsuhan előttünk minden
részlete, minden színe, íze és illata. Észre sem vesszük, hogy egész emberré
növeszt minket a körforgás.” A közgyűlés elnökének beszéde utána a Városi
Általános Iskola igazgatója, Danka Adél
mondta el ünnepi köszöntőjét, méltatta
pedagóguskollégáit, majd felsorolta a
kitűnő tanulók neveit. A legeredményesebb diákok listájának elhangzása után
a ballagókra irányult minden figyelem.
A végzősöket a hetedikesek frappáns
idézetcsokorral indították útjukra, majd a
nyolcadikosok nevében Remport Donát
köszönt el pedagógusoktól, diáktársaktól. A ballagókat a kisebbek is igyekeztek méltó módon búcsúztatni, vidám
matróztánccal kedveskedtek nekik.

Az intézmény zászlajának felszalagozása után a végzősök egy közös dal előadásával köszöntek el végleg iskolájuktól.

A Városi Általános Iskola Alsósági Tagintézményében is lezárult a 2014/2015ös tanév. Június 20-án, délelőtt fél 9-kor
vette kezdetét az ünnepélyes rendezvény, melynek keretében először a ballagó diákok vettek búcsút a nyolc év alatt
szinte otthonukká vált általános iskolától. Az ünnepség résztvevőit elsőként
Rozmán László, a Celldömölki Tankerület
igazgatója szólította meg, majd Szabóné
Kiss Ildikó, a tagintézmény vezetője köszöntötte a tanévzáróra összegyűlt diákokat és búcsúztatta a nyolcadikosokat.
A ballagás valaminek a lezárása, egy
korszak befejezése, ugyanakkor mindig
valami új és reményteli kezdetét is jelenti, hangsúlyozta az intézményvezető.
A hetedikesek nevében Gáspár Glória
köszöntötte a nyolcadikosokat, majd a
ballagók nevében Farkis Evelin és Erdélyi Natália búcsúzott az intézménytől. A
ballagási ceremónia zárásaként a végzősök egy közös dallal köszöntek el a
jelenlévőktől. A ballagás után az intézmény nyugdíjba vonuló munkatársait
köszöntötték a tankerület, valamint az
önkormányzat képviselői. Rozmán László Szabóné Németh Máriának az egész
pályáján átívelő kitartó munkájáért a
pedagógusi szolgálat emlékérmét adta
át. Végül a legkiválóbb tanulmányi- és
sporteredményekkel rendelkező diákok
névsora is elhangzott. Az iskola legsikeresebb tanulójának járó vendégserleget immár harmadszor Németh Zsanett
nyerte el, aki ezáltal a kupa végleges
tulajdonosává is vált. A június 20-i rendezvénnyel így hivatalosan is lezárult a
201/2015-ös tanév a város iskoláiban.
»NÉMETH NÓRA

5

uk_15_06_26.indd 5

2015.06.23. 20:58:12

KÖZÉLET«

Új Kemenesalja » 2015. 06. 26.

Tanévet értékel a Celldömölki Tankerület igazgatója
Véget ért a 2014/15-ös tanév, a legtöbb diák és pedagógus örömére.
Rozmán László, a Celldömölki Tankerület igazgatója a következőképpen
értékelte az elmúlt időszakot.
– A Celldömölki Tankerület esetében hat
intézményről és az ezekhez csatlakozó 4
tagintézményről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy amennyiben Kenyeritől Hosszúperesztegig gondolkodunk, akkor ebben
nagyon sok önkormányzatnak, embernek
benne van a munkája, segítő szerepe. Ide
tartozik a celldömölki székhely intézmény
a 667 tanulójával, de a hosszúperesztegi,
8 tanulóval idén újraindított tagintézmény
is. A rendszernek egyértelműen pozitív
hozadéka, hogy a 2010-ben bezárt iskolát
most, 2014-ben újraindítottuk. Pozitívumként emelem még ki, hogy bevezettük az
áttanítás rendszerét, ami azt jelenti, hogy
a szakos ellátottságunk ezáltal jelenleg
100%-os. A kisiskolák mindig is küzdöttek ezzel, most viszont már a második
évet sikerült így végigoktatnunk – nagyon jelentős dolognak tartom, hogy az

1358 általános iskolai és 28 zeneiskolai
tanulót ennek köszönhetően teljes szakos
ellátottsággal tudjuk oktatni. 2013-ban
újraélesztettük a korábbi tankerületi munkaközösségeket, ez szintén komoly eredmény, hiszen 14 ilyen szakmai műhelyben
osztják meg gondolataikat a kollégák. Jól
működik a tankerületi pedagógiai szakmai napok rendszere, a tavalyi tanévben
egyet, idén már kettőt tartottunk – jó alkalom ez arra, hogy a pedagógusok, de
idén már a szülők is találkozhassanak
egymással, és közös problémáikat neves
pedagógiai szakemberekkel beszélhessék
meg. Fontos, hogy pályázatokból építkezni
tudunk, elmondhatom, hogy a zenei intézmények kivételével mindegyik intézményünkben fut valamilyen pályázat. Több
tízmillió forintot tudunk költeni gyermekprogramokra illetve eszközbeszerzésre,
amelyek mind a tanulók érdekeit szolgálják. Nagyon fontos program a Határtalanul
pályázat, amelynek keretein belül három
osztály teremtett kapcsolatot határon túli
magyarokkal az elmúlt évben, illetve az
Erzsébet-táborok, melynek keretében

Köszöntötték a pedagógusokat
A pedagógusnap alkalmából köszöntötték a tanítókat és tanárokat a
Celldömölki Városi Általános Iskola
aulájában, június 3-án.
Magyarországon 1952. június 7-8-án ünnepelték először ezt a napot, s ebből az alkalomból először adták át a kiváló tanítói és
a kiváló tanári oklevelet az ország legjobb
nevelési szakembereinek. Celldömölkön
június 3-án ünnepelték a pedagógusokat.
Az ünnepségen Ágh Péter országgyűlési
képviselő köszöntötte őket. Hangsúlyozta
a pedagóguspálya fontosságát, hiszen hozzájárul a jövő építéséhez. Rozmán László,
a Celldömölki Tankerület igazgatója a pedagóguspálya foglalkozásbeli sokszínűségét emelte ki. A foglalkozást a hivatástól

a szenvedély választja el, hogy ki milyen
lelkesen végzi munkáját. Pedagógusnapon
kiemelkedő munkájukért elismerő oklevelet kaptak: Szabóné Kolostori Mária, a bobai
Napsugár Általános Iskola igazgatója; Fülöp

Még egyszer a Mesteri Termálfürdőről
Legutóbbi lapszámunkban közöltünk
cikket a Mesteri Termálfürdőről. Lórántfy Tibort, Mesteri polgármesterét
azonban már csak lapzárta után tudtuk
utolérni. Így nyilatkozott lapunknak a
falu fürdőjéről.
– Nagyon örülök, hogy a mesteri fürdőn
ilyen komoly beruházás valósulhatott meg,

hiszen a 70-es évektől 2010-ig szinte állóvízben mozogtunk. Korábban ugyanis
három üzemeltető, 45%-ban a Mesteri Önkormányzat, 45%-ban a büki gyógyfürdő,
10%-ban pedig a megyei közgyűlés birtokolta. Büktől és a megyétől megvásároltuk az
55%-ot, ezáltal az üzemeltetési jog 100%ban a Mesteri Önkormányzat tulajdonába
került, üzemeltetésre pedig tovább adtuk a

kirándulni, táborozni egyaránt voltak a
gyerekek. Az természetes, hogy iskoláink tanulói a település kulturális életében
részt vesznek. Talán ennek is köszönhető,
hogy együttműködő partnereink elsősorban az önkormányzatok. A már szombathelyi székhelyű, de Celldömölkön működő
szakszolgálattal sikerült kialakítanunk jó
együttműködést, de kiemelném partnereink sorából az önkormányzati tűzoltóságot
is, illetve új útra léptünk először a helyi
szakképző, most a gimnázium intézményével is, hiszen a helyi gyerekeknek fontos, hogy helyi iskolába járhassanak. Úgy
gondolom, hogy a KLIK esetében egy ekkora volumenű szerepvállalás, mint amit
kitűztek maguk elé, nem valósulhat meg
azonnal, egyik pillanatról a másikra. Ne
feledjük, hogy még csak két és fél évesek
vagyunk, de azt a Reményik Sándor-i gondolatot, hogy nem hagyjuk az iskolát – az
első pillanattól a magunkévá tettük.
Én a Celldömölki Tankerületben mindenkitől: szülőktől, kollégáktól, önkormányzatoktól megkaptam a türelmet, amit ezúton
»LOSONCZ ANDREA
is köszönök.

Balázsné, az Ádám Jenő Zeneiskola tanára,
Szabó Sándorné, a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola pedagógusa, Berzsenyi
Lilla, dr. Dienesné Mesterházy Márta, Őszéné Barti Anikó és dr. Pörneczi Károlyné, a
Celldömölki Városi Általános Iskola pedagógusai; Horváth Csabáné, a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájának
pedagógusa, Horváth Ferencné, a kenyeri
általános iskola tanítója; Kollár Hedvig, a
a bobai Napsugár Általános Iskola pedagógusa és Smidéliusz Sándorné, az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola
tanára. Az ünnepi műsort a celldömölki tankerülethez tartozó Celldömölki Városi Általános Iskola, az Alsósági Tagiskola, az Ádám
Jenő Zeneiskola, a bobai Napsugár, a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola, a
kemenesmagasi, a kenyeri általános iskola
valamint az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulói szolgáltatták. »LA
jelenlegi üzemeltetőnek, Patyi Gábornak 20
éves időtartamra. Cserébe ő vállalta, hogy
lehetőségei szerint fejlesztéseket igyekszik
végrehajtani a fürdőn – szerencsére új pályázati lehetőségek jelentek meg a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban, amelyekkel élt is
az üzemeltető: így jöhetett létre a barlangfürdő, megújulhatott a fogadótér, valamint
64 leállóhelyet is sikerült kialakítani a kempingezők számára. Úgy gondolom, a megújult arculat, a családias hangulat egyre több
vendéget vonz létesítményünkbe.
»LA
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Az államigazgatás közelmúltban történt változásai
Az elmúlt hónapban nyílt meg Celldömölkön a kormányablak. Ebből az alkalomból kérdeztük Gecse Józsefet, a
Celldömölki Járási Hivatal vezetőjét arról, hogy mit jelent ez az állampolgárok
számára, továbbá arról is érdeklődtünk,
milyen más szervezeti változások zajlottak le a közelmúltban a területi államigazgatásban a kormányhivatalokban
illetve a járási hivatalokban.
– A területi államigazgatás kialakítása
éveken át tartó folyamat, mint minden
folyamatnak, ennek is megvannak a mérföldkövei. Ilyen mérföldkő volt kiindulópontként a 2011-es év, amikor létrejöttek a
megyei kormányhivatalok. A második lépés
a járási hivatalok kialakítása volt 2013-ban.
2015-ben újabb jelentős változásokról beszélhetünk, ugyanis megtörtént a kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok külső, ill.
belső integrációja. Külső integráció alatt azt
értjük, hogy az eddigi feladataink tovább
bővültek: a kormányhivatal szervezeti keretei közé lettek beépítve a környezetvédelmi ill. természetvédelmi felügyelőségek, a
bányakapitányságok, valamint átkerültek
hozzánk a Magyar Államkincstártól a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatok.
A belső integráció egy jelentős szervezeti
átalakítást jelentett, ui. eddig törzshivatali
és szakigazgatási szerv rendszerében működtünk. Korábban a kormányhivatalnál a
törzshivatalon belül volt hét osztály és 16
szakigazgatási szerv, ez az új szervezeti
rendben átalakult 12 főosztállyá. Ugyanezek a folyamatok lezajlottak a járásunkban
is, jelenleg összesen négy osztályunk van:
hatósági és gyámügyi osztály, kormányablak osztály, földhivatali osztály, illetve élelmiszerlánc-biztonság és állategészségügyi
osztály. Jelentős változásként emelem ki,
hogy az eddigi munkaügyi kirendeltségünk
szervezetileg a Sárvári Járási Hivatal foglalkoztatási osztályára tagozódott be, de az
ügyeket továbbra is a celldömölki munkaerőpiaci ponton lehet intézni ugyanabban a
munkarendben, ahogy eddig is.
»Mit eredményezett a változtatás, és milyen célt tűztek ki maguk elé?
– Az átalakítás legfontosabb célja az volt, hogy
egységes járási hivatali rendszer alakuljon ki.
Emellett nyilván vannak költséghatékonysági
és munkaszervezési célok is. A másik legfontosabb dolog az volt, hogy az irányítási jogosítványok, illetve az ehhez tartozó döntési
felelősség is egyértelművé váljon.
»Egy hónapja működik az új kormányablak.
Mi a különbség a korábbi okmányiroda és
a jelenlegi kormányablak tevékenysége
között?

– A kormányablak lényegesen több feladatot lát el, mint a korábbi okmányiroda,
és képes magasabb szintű kiszolgálásra:
egyrészt mert több feladatot lát el, másrészt a kormányablak informatikai háttere jelentősebb, mint volt korábban, az
okmányirodai rendszerben. A kormányablakban intézhető ügyeket hat kategóriába sorolhatjuk: az első ügycsoportba
az azonnal intézhető ügyek tartoznak:
egyszerre ügyfélfogadási időn belül
meg tudjuk oldani – ezek elsősorban a
lakcímmel kapcsolatos kérdések, a közúti közlekedés nyilvántartásával illetve
a parkolási igazolványokkal kapcsolatos
kérdéseket ölelik fel. A második ügycsoportot a kormányablak saját hatáskörébe
tartozó ügyek képezik, amelyeket rövid
határidővel tudunk vállalni, mint pl. a
vállalkozói ügyek, vagy a vezetői engedéllyel kapcsolatos kérdések. A harmadik
csoportot képezik azok az ügyek, amikor
a kormányablak továbbítás céljából felterjesztett beadványokat fogad be. Az
állampolgárnak nem kell különböző hatóságokat megkeresnie, hanem beadja a
kormányablaknál, mi pedig a rendszeren
belül továbbítjuk, mint pl. az építéssel
kapcsolatos ügyek, a nyugellátással kapcsolatos kérdéskörök, azok a szociális ellátással kapcsolatos kérdéskörök, amelyek
állami hatáskörben vannak. A következő
három ügycsoporttal kapcsolatosan a kormányablak csak széleskörű tájékoztatást
nyújt: ide tartoznak az építéshatósági, az
anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek, illetve pl. az ügyfélkapu regisztráció.

»Mi a személyes elvárása a kormányablak
működésével kapcsolatban?
– Szerintem kormányablak ügyintézőjének lenni jóval nagyobb felelősséggel jár,
mint okmányirodai kormánytisztviselőként
dolgozni. Azért gondolom ezt így, mert kialakításukkal olyan integrált kormányzati
ügyfélszolgálati pontok jöttek létre, amelyeknél az a végső cél, hogy egy járáson
belül a kormányablakok legyenek azok
a színterek, ahol az állampolgár minden
államigazgatással kapcsolatos ügyét el
tudja rendezni. Ehhez kapcsolódik munkatársaimmal szemben az első elvárásom,
ami abban nyilvánul meg, hogy folyamatos
önképzés mellett egy másfajta, empatikusabb ügyfélfogadási kultúrát valósítsunk
meg. A végső cél az, hogy egy járáson
belül a kormányablakok legyenek azok a
színterek, ahol az állampolgár találkozik
az államigazgatással. Másrészt, amikor én
járási hivatalvezető lettem, akkor azt fogalmaztam meg, hogy olyan járási hivatalt
szeretnék, aminek van rendje, nyugalma, konszolidált közigazgatása és társadalmi megbecsülése. Ezeket az elveket a
kormányablak napi ügyintézése során is a
gyakorlatban mihamarabb szeretném látni.
»LOSONCZ ANDREA

Értesítés
2015. július 01-én Semmelweis nap
alkalmából a 2003. évi LXXXIV.tv. értelmében munkaszüneti nap lesz. A városi és városkörnyéki háziorvosi és házi
gyermekorvosi rendelések szünetelnek. Sürgős esetben központi ügyelet
vehető igénybe.
Telefon: 95/423-742

Értesítés
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy
következő lapszámunk 2015. augusztus 14-én jelenik meg.
»ÚK
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„Bach zenéje a mai zene alapja is”
Beszélgetés Varnus Xavér orgonamûvésszel
Június 7-én, a Dömölki Napok rendezvénysorozat sztárvendége volt Varnus
Xavér, a nemzetközi elismertségnek örvendő orgonaművész. Az evangélikus
templomban több mint ezer embert varázsolt el orgonajátékával. Vele beszélgettünk orgonáról, művészetről, a mai
magyar valóságról.

»Mikor és hogyan kezdődött kapcsolata az
orgonával?
– Öt és fél évesen én is, mint minden kisgyerek akkoriban, Halász Judit zenéjére
aludtam el, de egyszer, amikor apa elővette
az előzőleg rossz helyre tett bakelit lemezt,
és megláttam a borítón a templomi orgonát,
kértem, hadd hallgassam meg. Apa le akart
beszélni róla, de nem hagytam, és akkor
rögtön bele is szerettem ebbe a monumentális hangszerbe. Soha életemben semmi
mást nem akartam csinálni, csak orgonálni,
és azóta is hűséges vagyok ehhez az állapothoz.
»Mi lehet az oka annak, hogy kevés az ismert orgonaművész, hová tűnt napjainkban
az orgonahangversenyek népszerűsége?
– Az orgona eléggé „rumlis” hangszer. Amikor 1907-ben nálunk – egyébként jócskán
világelsők voltunk a világon – a Zeneakadémián felépítették az első hangversenyorgonát, a pesti papság kiprédikálta ezt az
orgonát, mert ők blaszfémiának tartották,
hogy isten hangszerét világi koncertterembe rakják be. A protestánsok már sokkal előrébb tartottak. Európában ez a beállítódás,
hogy az orgona isten hangszere, és máshová
nem mehet, nagyon sokáig tartotta magát,
és egyfajta béklyót is rakott a fejlődésére.
Ez azonban egyben segítette is az orgonát,
hiszen ez egy mérhetetlenül nagy és drága
hangszer, lehet, hogy sokkal korábban kihalt
volna a hangszerek sorából, ha nem fűződik hozzá ez a fajta világnézeti beállítódás,
hiszen bármelyik hangszert sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint az orgonát. Magyarországon még az is hozzátartozik a képhez,
hogy a háború utáni rendszerváltás szempontjából klerikális hangszernek bizonyult.
Nálunk az orgona általában mindig nagy
lemaradásban volt. Mindezek ellenére a 70es, 80-as években nagy érdeklődés övezte: Tihanyban vagy a Mátyás-templomban
mindig teltházas közönség előtt zajlottak az
orgonakoncertek. Az enyhülés időszakában,
amikor nagyjából hetente volt egy hivatalos
orgonakoncert pl. a Mátyás-templomban,
ez egy legális lehetőséget adott annak a
rétegnek, amely egyébként nem járhatott
templomba, hogy ilyenkor ellátogasson,

hiszen hivatalosan hangversenyről volt szó.
Az emberek imádták ezt a hivatalosból való
kilépést, ez is egy fajta ellenállásnak volt
tekinthető. Mivel 1990-ben hirtelen változott minden, és már nem volt mivel szembe
menni, el is fogytak az orgonakoncertről az
emberek.
»Nemzetközi hírű orgonaművész létére fontosnak tartja, hogy eljusson ilyen 10 ezer lelkes kisvárosba is, mint pl. Celldömölk. Miért?
– A mai értékválságért – úgy gondolom, nem
a mai fiatalok a felelősek, hanem a szüleik,
akik 1990 óta privatizáltak, kft-t alapítottak,
közben hagyták, hogy gyermekeiket a szappanoperák neveljék fel. Másodsorban hibásnak tartom az egész magyar kultúrpolitikát,
mert kiváló tudós-zenész barátaim sem
hiszik el nekem, hogy a magyar valóság
egyszerűen nem az, amit a VI. kerületben a
Zeneakadémia környékén látunk. A magyar
valóság az, hogy ha ma valahol Magyarországon egy faluban, vagy kisvárosban, távol
Budapesttől él egy kisgyermek, aki szeretne
zenét hallgatni, és mondjuk a New york-i filharmonikusok koncertjére szeretne eljönni:
esélye nincs arra, hogy eljusson. Vidéken
élő értelmiségi szülei megveszik a három
jegyet, valahol meg kell szállniuk, étkezniük
kell, és már ott tartunk a másfélszeres havi
fizetésüknél. Egyszerűen nem engedhetik
meg maguknak. A Soros Alapítvány a 80-as
években készített egy nagy, egész Magyarország területére kiterjedő felmérést, hogy
hány orgona van az országban, azok kiknek
a tulajdonában, és milyen állapotban, és kiderült, hogy Magyarországon megközelítőleg 4500 orgona van, ebből 4300 nem volt
használható állapotban. Ezért örültem annak, hogy a digitális orgonák a 90-es években előre törtek, hiszen én egy missziós
területnek jelöltem ki magamnak Magyarországot. Ha Celldömölköt tekintjük példának,
egy ilyen ezres tömeg esetén, mint amilyen

ma este itt volt, nem nagyon marad más
esélye az itt élőknek, mint hogy az orgonát ide hozzuk, beszerelik pár óra alatt, és
olyan, mintha a MÜPÁ-ban hallották volna
megszólalni a hangszert.
»A koncert nemcsak a zenéről, de a közönséggel való kommunikációról is szólt…
– Mivel én a kamaszkoromat és a fiatalságomat Kanadában töltöttem, ott szocializálódtam, nekem teljesen természetes volt, hogy
kommunikálni kell az emberekkel. Lehet,
hogy a 60-as, 70-es években erre nem volt
szükség, hiszen az akkori közönség nagy
része tudta, hogy ki az a művész, akinek a
koncertjére jegyet váltott, de ma nekem az
utcáról kell megtérítenem az embereket.
Elég korán észrevettem azt, hogy ha pl. az
Élet és Irodalomban félévente kapok egy kritikát, annak nem lesz nagy visszhangja. Ha
viszont a bulvárlapok túl gyakori szereplője
vagyok, akkor meg azért válok hiteltelenné.
A kettő között van egy penge-ösvény, ezen
kell lavírozni. Az est folyamán is érezhető
volt egyébként, hogy a közönségre hat a
zene. Bachról szólva el kell mondani, hogy
ő annyira univerzális nyelvet beszélt, hogy
zenéje a mai zenének is alapját képezi. Isten háromszor szólt az emberhez: egyszer
Krisztus által, másodszor Shakespeare által,
harmadszorra pedig Johann Sebastian Bach
által. Bachot csak ismételni lehet. Bach
olyan, mint egy hatalmas fésű: végül mindent a helyére rendez. Épp ez a csodálatos
benne.
»Milyen tervei vannak a közeljövőt illetően?
– Lent lakom a Balaton-felvidéken, és ott
évek telnek el anélkül, hogy valamilyen jelentősebb rendezvény lenne. Közben szoktam találkozni egy-két művészbarátommal,
akikről kiderült, ők is oda húzódtak el a világ
zaja elől. Elmondhatom, hogy afféle „fesztivál-gondnok” lettem, mert elhatároztam,
kiugrasztom őket a bokorból. A jegytérkép
alapján most már úgy tűnik, erre rá is találtak az emberek, hiszen egyre gyorsabban
fogynak a jegyek. A köveskáli református
műemléktemplomban szerepel többek között Vásáry Tamás, Falusi Mariann, a Budapest Bár, Váczi Eszter, Ránki Dezső, Törőcsik
Mari, Érdi Tamás, jómagam… A jegyekről,
előadásokról bővebb információ a Jegy.hu
oldalán olvasható.

Rác Dénes evangélikus lelkész köszöni Bakó
Lászlónak és Söptei Józsefnének, az 5. illetve
6. sz. körzet képviselőinek, az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, hogy lehetővé
tették azt, hogy a nemzetközi hírű orgonaművész hangversenyt adjon a dömölki
evangélikus templomban, továbbá köszöni a
közönség által nyújtott 644 ezer forint felajánlást, amely lehetővé teszi, hogy megkezdődjön a templom belső felújítása.
»LOSONCZ ANDREA
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Dömölki Napok harmadszor
Ismét felpezsdült az élet a dömölki városrészen, két napon át tartó kulturális és
szórakoztató programokban volt része a
helyieknek. A cél ezúttal is a településrész lakosainak mozgósítása volt, hogy ők
is szervesen bekapcsolódhassanak a város vérkeringésbe. A derült, kellemesen
meleg idő is kedvezett a Dömölki Napok
látogatóinak. Június 6-án, szombaton a
romtemplom és környéke adott helyet
a rendezvénynek. Már kora délutántól
várták a szervezők a helyieket, akik nem

csak kulturális műsoroknak lehettek részesei, de számos szórakoztató, kellemes
kikapcsolódást nyújtó programon is részt
vehettek. 4 órától a Pápai Musical Stúdió
Játsszunk együtt! interaktív zenés műsora várta a legkisebbeket, majd Dömölki
szerenád címmel az Ádám Jenő Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és
diákjainak közös produkciója következett. Később a Soltis Lajos Színház társulata állt színpadra Dalban mondom el…
című összeállításával, majd a főzőverseny

Megnyílt a fürdő nyári bejárata
2014. április 18-val nyitotta meg újra
kapuit a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő.
A fejlesztések egy része már ekkor elkészült, később a szauna- és gyerekvilág
építése is befejeződött, átadásukkal egy
új, családbarát arculatot nyert a fürdő.
Legutóbb, június 21-én egy újabb fejlesztés avatására került sor a komplexumban,
ünnepélyes keretek között megtörtént a
fürdő nyári bejáratának átadása.
Az ünnepséget Fehér László polgármester
avatóbeszéde nyitotta. A polgármester elmondta, az elmúlt időszakban Európai Uniós pályázatból valamint a JUFA Ungarn Kft.
és az önkormányzat közös támogatásából

valósulhattak meg a fürdő 700 millió forintot felölelő fejlesztései. Ennek keretében
tavaly nyáron elkészült a nyári bejárat is
egy új öltöző- és zuhanyzósorral, az elmúlt
héten pedig befejeződött a bejárathoz vezető gyalogjárda és kerékpárút kiépítése,
valamint a kapu előtti kerékpártároló is
megépült. Fehér László megjegyezte, bízik
abban, hogy a fejlesztések hosszú távon
a szálloda és a fürdő látogatottságát egyaránt növelni fogják. A polgármester után
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés
elnöke vette át a szót, aki megjegyezte,
mind az önkormányzat, mind a fürdő üzemeltetői számára jelentős feladat, hogy a
komplexumot mindenki megelégedésére,

eredményhirdetése következett. Idén hét
csapat is nevezett a dömölki fakanál versenyre, így nem volt könnyű helyzetben a
zsűri a bográcsétkek értékelésekor. A versenyételek elfogyasztása után Jambo Partyval zárult a kétnapos rendezvény első
napja. A programok azonban vasárnap
is folytatódtak, kora délutántól arcfestés
és szabadtéri játékkuckó várta a kicsiket
és a nagyokat az evangélikus templom
parkjában, majd este hat órától a híres
orgonaművész, Varnus Xavér adott jótékonysági koncertet a templomban, melylyel a szervezők a templom freskóinak
felújítását kívánták támogatni.
»NN
nyereségesen tudja működtetni. „olyan ez,
mint Toldi malomköve, ha egyszer megindul, nem lehet megállítani. Az elmúlt tíz év
pedig azt bizonyítja, hogy a malomkő szépen repül” – fűzte hozzá a közgyűlés elnöke. Végül Rudolf Wiedner, a Jufa Ungarn Kft.
ügyvezető igazgatója mondta el köszöntőbeszédét, aki elsősorban minden közreműködőnek megköszönte a támogatást,
amellyel a fejlesztések megvalósulhattak,
és kifejezte abbéli reményét, hogy a befektetések a jövőben mindenki számára
megtérülnek majd. Az avatóbeszédek után
ünnepélyes szalagátvágás következett,
mellyel hivatalosan is átadták használatra
az 56 millió forintból a „Celldömölki Vulkán
Gyógy- és Élményfürdő Családbarát Fejlesztése” projekt keretében megvalósult nyári
bejáratot a fürdő látogatói számára. »NN

Kimagasló eredmények a matematika és a sakk terén
Sorra szállítják a kiemelkedőbbnél kiemelkedőbb
versenyeredményeket
a Szent Benedek iskola diákjai intézményük számára. A katolikus iskola
két végzős diákja, Piri Tamás és Czupor
Attila is számos kimagasló sikerrel büszkélkedhet, más-más területeken.
Piri Tamás már kisgyermekkora óta a matematika bűvkörében él, neve szerepel szinte minden nagyobb matekversenyen, sőt,
leggyakrabban az eredménylisták élén. „A
Zrínyi Ilona Matematikaversenyen idén már
ötödször jutottam tovább az országos döntőbe, ott tizenhatodik lettem. A Kenguru országos matematikaversenyen tizenkettedik és
megyei első. A Bendegúz és a Varga Tamás
matekversenyek megyei döntőjét is sikerült
megnyernem, a Kalmár versenyen megyei
második lettem” – sorolta Tamás a kiemelkedőbb versenyeredményeit. Hozzátette,
eredményei közül legbüszkébb a Kenguru-versenyen nyújtott teljesítményére lehet,
mivel mégis csak egy nemzetközi megmérettetésről van szó, de az is kiváló eredmény-

nek számít, hogy Tamás jóvoltából immár
ötödik éve van celli képviselet a Zrínyi Ilona
matematika verseny országos döntőjében.
„Már kicsi korom óta érdekelnek a számok,
a gondolkodást igénylő, fejtörő feladatok.
Az iskolában heti három órában foglalkozom
a matekkal, plusz van fakultáció, és emellett
járok még magántanárhoz is.” Tamás idén
végez a Szent Benedek iskolában, tanulmányait pedig jövőre a győri Révay Miklós Gimnáziumban reáltagozaton folytatja. Egyelőre
főleg az építészmérnöki, építőmérnöki pálya
felé szeretne orientálódni, de saját bevallása
szerint ez a terv még képlékeny.
Szintén a katolikus iskola 8. osztályába jár
Czupor Attila, aki immár évek óta a sakk
terén ér el kimagasló sikereket. „Az országos diákolimpián idén U15 korcsoportban
második helyezést értem el, a rapid országos bajnokságon pedig U16 korcsoportban
harmadik helyezett lettem. A megyei csapatversenyen iskolánk csapatával elsők lettünk, az országos megmérettetésen pedig
kilencedikek. Az országos rapid bajnokságon a Haladás csapatával együtt első táb-

lán összesítésben másodikak lettünk, ami
elég jó eredménynek számít” – számolt be
a sakkeredményeiről Attila. A szakágában
azonban még csak most kezdődik a versenyszezon, idén részt vesz még a 34. Zalakarosi
Sakkfesztiválon Magyar Nyílt Férfi Bajnokság és Magyar Junior Bajnokságon, ami az
év egyik legnagyobb megmérettetésének
számít. Ezen kívül azonban még számos
nagy verseny áll a fiatal sakkozó tehetség
előtt. „Egészen kicsi korom óta sakkozom,
már négy-öt évesen értem el egész szép
sikereket a sakkversenyeken. Édesapám
ismertetett meg először a játékkal. óvodás
koromban, mikor a többiek aludtak, elhozott engem sakkozni, aztán egyre többet
foglalkoztam vele, és egyre jobban megszerettem.” Attila jövőre Szombathelyen
folytatja majd a középiskolai tanulmányait
a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és
Gimnáziumban. Elmondása szerint a sakkot
a jövőben sem szeretné abbahagyni, de
sokkal inkább szeretné a tanulásra fektetni
a hangsúlyt, és a sakkot hobbiként, szenvedélyként űzni tovább.
»NÉMETH N.
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Egészségfejlesztési program a Kemenesmagasi Általános Iskolában
A „TÁMoP 3.1.4C-14 Innovatív iskolák
fejlesztése 2. ütem projektje a Széchenyi
terv keretében valósul meg a Kemenesmagasi Általános Iskolában. A 11 999
673 forint európa uniós támogatás az
oktatás-nevelés minőségét, hatékonyságát hivatott fejleszteni. A pályázat címe:
Pályázat az egészséges életmódra nevelés eredményességéért, szakmai, módszertani megújulásért a Kemenesmagasi
Általános Iskolában. A 11 millió forintos
összköltségvetést meghaladó összegből
a gyerekek és tanárok olyan programokon vesznek részt, amely erősíti az
egészség- és környezettudatos maga-

tartást. A projektben kiemelkedő hangsúlyt kap a tanórán kívüli tevékenységek
elősegítése. A 2015. 05. 15-2015. 10. 31.

közötti hónapokban sport és egészségvédelmi napok, délutáni sporttevékenység, erdei iskola, természetközeli
sporttáborok, idegen nyelvi projektnap
valósulhatnak meg. Pedagógus továbbképzés keretében lehetőség nyílik az IKT
kompetenciák erősítésére, szakmai továbbképzésre, egészségtan és életvitel
témájú, valamint a lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó képzéseken való
részvételre. A tevékenységekhez szabadidős és sporteszközök, nagy értékű
elektronikai eszközök kerülnek beszerzésre mintegy 1 800 000 Ft értékben.

100 éves a védőnői szolgálat

Rajzpályázat Alsóságon

A Magyar Örökség Díjas Védőnői Szolgálat 2015-ben ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját. Ebből az
alkalomból Jánosházán 2015. 06. 12én ünnepi rendezvényen köszöntötték a jánosházi védőnőket.

„… évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében…”
(Hermann ottó)

Balázsné Németh Margit védőnő köszöntötte a megjelenteket, majd megemlékezett az 1915. június 13-án megalakult
országos Stefánia Szövetségről. Elmondta, hogy májustól a jubileumi év tiszteletére a jánosházi védőnők minden
korosztályt érintő rendezvényeket szerveztek. „Ki is az a védőnő?” – tette fel
a kérdést. Wagner Viktória zöldkeresztes
védőnő szavait idézte: „Ingyen jóbarát”.
Ez egy olyan hivatás ugyanis, amit csak
szívvel és lélekkel lehet végezni. Beszélt arról, hogy az elmúlt 100 év alatt
a védőnői szolgálat számos társadalmi,
politikai változást élt meg, ennek ellenére a védőnői szakma máig megtartotta
függetlenségét. Joggal lehetnek büszkék
a védőnők arra, hogy a szolgálat 2013ban megkapta a Magyar Örökség Díjat,
2014-ben pedig a Nemzeti Érték címet.
Előadása végén két kisfilmet vetített le
a régi és a mostani védőnők munkájáról, ami jól tükrözte, hogy nem csak 100

évvel ezelőtt, de napjainkban is szükség van a védőnőkre, hisz a védőnők az
egészség angyalai.
Ezután Jánosháza polgármestere, Kiss
András köszöntötte a helyi védőnőket.
Végezetül Horváthné Stukics Erzsébet
nyugdíjas és Zubor Mónika pályakezdő
védőnő vallomását hallgathatták meg a
vendégek arról, hogy miért választották
a védőnői hivatást.

Ezzel a mottóval hirdetett rajzpályázatot, a Városi óvoda óvodásainak az
Alsósági Tagóvoda nevelőközössége,
megemlékezve a Madarak és fák napjáról. A felhívásra 56 pályamű érkezett. A
legkülönfélébb technikákat alkalmazva
készültek a szebbnél szebb munkák. A
díjazásra az alsósági gyermeknapon került sor. A rajzokból kiállítás is készült,
melyet a gyermekcsoportok is megtekinthettek. Az óvoda nevelőközössége
köszönetét fejezi ki a sikeres megrendezéshez nyújtott segítségért az Alsósági
Tagiskolának, a Média Téka üzletnek, a
Szezám ajándékboltnak, a Papirusz üzletnek, a Premier üzletnek, valamint a
Lakberendezési Áruháznak.
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Fontos a lakosságnak a jó minőségű ivóvíz
Marcalgergelyi-Vinár-Szergény-Magyargencs-Kemeneshőgyész
települések
ivóvízminőség javítása elnevezésű,
KEoP-1.3.0./09-11-2013-0031 számú
projekt második fordulós eseményei

A projekt előkészítő szakasza 2013.
november 15-én zárult. 2013. december 4-én aláírt támogatási szerződés
szerint a megvalósítási munkák nettó
összköltsége: 465.790.985 Ft. A 2014.
május végén 82.959.015 Ft támogatás
(EU Kohéziós Alapból) odaítélése azt
jelenti, hogy a támogatási összegek
együttesen a beruházás teljes költségét fedezik, a lakosságra anyagi teher
nem hárul. A közbeszerzési eljárással
indított pályázat beadási határideje
2014. június 10-e volt. Az elbírálás
2014. augusztus 14-én a nyertes beruházóval (Boroszlán Zrt.) megkötött
szerződéssel zárult. A munkaterület
átadása 2014. szeptember 29-én volt,
szeptember 30-án ünnepélyes alapcső
letétellel indult útjára a 26.090 méter
távvezeték építése. Az építési munkák
befejezési időpontja 2015. augusztus
19, a projekt zárására 2015. szeptember 30-án kerül sor.
A távvezetékes szolgáltatás előnyei: az üzemeltetési költség jelentősen csökken; a Pápa-Tapolcafő vízbázis vízhozamának kihasználtsága nő;
megvalósul a fenntarthatósági politika: az ivóvíz minőségű vizek megóvá-

sa (a hálózat mosatások megszűnnek,
ezzel együtt a kutak vize a természeté
marad).
2015. május 13-ra elkészült a távvezeték 70%-a (17,8 km). 2015. május 19-én a Boroszlán Zrt. elkezdte a
távvezeték építését Pápán, a Szabó
Dezső utcában a Pápai Önkormányzattal egyeztetett forgalomtechnikai tervek alapján. A Szabó Dezső utcában a
közlekedést a Gyepmesteri telepig az
Acsádi útról zsákutca jelleggel biztosítják. A távvezetékből 19,5 km készült el
külterületi szakaszon. A vízmű telepek
építése (Magyargencs, Marcalgergelyi)
június első hetében indult, a tervek
szerint egy hónapot vesz igénybe.
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Gyermekhorgászok a tó partján
Május 31-én gyermekhorgász-versenynyel kedveskedett a Lokomotív Horgász
Egyesület a gyermekeknek a celldömölki
téglagyári tavon. Nem első alkalommal
szervezték meg a versenyt, épp ezért
a rendezvény már hagyományosnak
is tekinthető. Az egyesület célja: minél
korábban megismertetni a gyermekeket a természet, a sporthorgászat szeretetével. Dobogós helyezést értek el: 1.
Krayzer Nataniel, 2. Imre Kevin, 3. Gulyás
Boglárka. A támogatóknak köszönhetően a résztvevők közül senki sem távozott
üres kézzel.

Veterán asztalitenisz
Június 13-14-én az Alsósági Sportcsarnok adott otthont a veterán asztalitenisz
ranglista-versenysorozat következő állomásának. Az 57 férfi és 2 női játékost
felsorakoztató mezőny két napon át, 5
korcsoportban mérkőzött a végső győzelemért. Szombaton a 70 év felettiek meccseit láthatták az érdeklődők, míg vasárnap a
40–49, 50–59, 60–64, 65–69 évesek léptek
asztalhoz. A Veterán Bizottság elnökétől
megtudtuk, hogy egy-egy ilyen versenyen általában 90–180 fő szokott összejönni, ezért a celldömölki 59 induló kissé
kevésnek mondható. Az okok között a ballagásokat, és a kánikulát említette Gulyás
Vince. Az alacsony létszám ellenére erős
volt a mezőny, a résztvevők között extraligás, NB I-es múlttal rendelkező játékosok
is szép számmal voltak. A torna a rekkenő
hőség ellenére is remek, élvezetes mér-

Újonc bronzérem
Június 14-én Budapesten rendezték az
asztalitenisz országos újonc fiú csapatbajnokságot, melyen városunk is képviseltette magát. A Celldömölki VVSE
csapata a 25 csapatos mezőnyben
erőnyerőként jutott a 16 közé, ahol első
ellenfélként a Gödöllő várt Iván Csaba
játékosaira. Az első egyéni összecsapás
ugyan gödöllői sikert hozott, de a folytatásban már nem kegyelmeztek a fiúk, és
4-1-es győzelemmel jutottak a negyeddöntőbe. Ezúttal, az előzetesen esélyesebbnek kikiáltott Cegléd volt az ellenfél,
de a celli srácok nagyot küzdve, remek
játékkal nyertek 4-3-ra. Az elődöntőben
a végső győztes KSI állta a Celldömölk útját, 4-0-ra győzve le a mieinket. A Nagy
Ádám, Bakonyi Bertalan, Harkály Bálint
összetételű celldömölki csapat nagyszerű

kőzéseket hozott, és celldömölki sikernek
is örülhettünk, hisz az 50–59 évesek korcsoportjában, városunk polgármestere,
Fehér László a Balatonalmádi színeiben
versenyző Sebestyén Róberttel az oldalán
megnyerte a párosok küzdelmeit.
Győztesek:
40–49 évesek: Polovics Róbert (Hévízi
SK), páros: Nyírő József (Union Waiserkirchen) – Polovics Róbert (Hévízi SK)
50–59 évesek: Vágott János dr. (Pestújhelyi SC), páros: Fehér László (Celldömölki Városi és Vasutas SE) – Sebestyén
Róbert (Balatonalmádi AK)
60–64 évesek: Kopasz Tibor (Polgárdi
VSE), páros: Csúcs János (Mezőtúri AFC)
– Kopasz Tibor (Polgárdi VSE)
65–69 évesek: Sándor Tibor (MALÉV SC),
páros: Galambos Pál (Pécsi TÜKE SE) –
Klein Sándor (Apostag)
70 felettiek: Szalai István (Postás SE), páros: dr. Bátorfi István (Postás SE) – Szalai
István (Postás SE)
»CSUKA LÁSZLÓ
teljesítményt nyújtva megszerezte első
csapatbajnoki bronzérmét.
Végeredmény:
1. KSI SE "A"
2. BVSC-Zugló "A"
3. Celldömölki VVSE (Iván Csaba edző,
Nagy Ádám, Bakonyi Bertalan, Harkály Bálint játékosok)
4. MALÉV Sport Club
»CSUKA L.

A versenyhez támogatást nyújtottak:
Gersey Attila, Szalai Szaki, Burján Ernő,
Berghoffer Sándor, Gulyás Róbert, Karácsonyi Tamás, Rózsavölgyi Cukrászda, Kovács&Kovács, Melani Presszó,
Bagolyvár Söröző, Sport Büfé, László
Szabolcs, SWIETELSKy Vasúttechnika,
Káldi Zoltán, Wewalka Kft., Hotel Vasvirág, Nívó 2005 Bt., Szélesi Csaba,
Kovács család, Tamás Róbert, Cell-Modul Kft., Gulyásné Vass Veronika, PAPIRUSZ-CELL, Dinó Horgász- Fegyver-,
Pirotechnika és Vízijármű Kereskedés.
Külön köszönet a Fehér László polgármester úrnak a helyszínért, valamint a
LoKoMoTIV HE segítő tagjainak a rendezésért.
»LA

Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Születés: Mike Péter és Tánczos Edina leánya: Szofi, Mészáros László és
Balhási Mária leánya: Alíz, Szabó Tamás és Kalmár Szilvia leánya: Regina,
Limpár Róbert és Harányi Lilla leánya:
Dalma Lilla, Baranyai László és Vajda
Zsuzsa leánya: Dorka, Major Richárd
Gyula és Svendor Anikó leánya: Kata.
Házasságkötés: Varga Gergő és Horváth Fruzsina Boglárka, Hernyes Tamás
és Iván Katalin, Téttry Dávid és Kovács
Lívia, Fekete András és Kovács Eszter,
Horváth Ákos és Bertalan Petra.
Halálozás: Szlávik László, Tomori Endre
Pálné sz. Nagy Mária Erzsébet, Csizmazia Gábor, Kiss Sándor, Czupor Béláné
sz. Schulter Margit, Fehér Imréné sz.
Czöndör Jolán, Putz Károlyné sz. Várkonyi Anna, Káldi Ferencné, Tóth Jenő
István, oszkó Márton Lászlóné sz. Gálik
Magdolna.
Boba
Születés: Perlaki Imre Ákos és Kamondi Rita leánya: Sára.
Egyházashetye
Halálozás: Csőre János, Fábsics Ferencné sz. Takács Julianna.
Jánosháza
Születés: Juhász Péter és Hajdu Ildikó
Edina fia: Ábel.
Kemeneskápolna
Halálozás: Péter Dezső.
Kemenesmagasi
Halálozás: Nagy Zoltán, Piri Ferenc.
Mersevát
Halálozás: Tinka Lászlóné sz. Lendvay
Margit Lenke.
Mesteri
Halálozás: Horváth Imre.
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Siker a kupában és az utánpótlásban is
Celldömölk – Vép 3-0 (1-0)
Celldömölk, 150 néző Megyei Magyar Kupa
döntő 2015. június 3.
Vezette: Kovács Balázs (Horváth Patrik,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Heiner (Zseli 82. p.) – Vajda,
Enyingi Márk, Györkös, Lendvai – Enyingi
Marcell, Szuh, Manganelli, Virág (Horváth
72. p.) – Pungor (Piri 57. p.), Boda (Heim
72. p.). Edző: Koman Vladimir.
Vép: Pajor – Mester, Wágner, Joó, Vermes
– Hóbor (Czeglédi 63. p.), Dancs, Őri, Vajda
(Szemes 72. p.) – Illés (Beke 63. p.), Kiricsi.
Edző: Garics György.
Góllövők: Boda Péter (15. p.), Pungor Norbert (11-esből 53. p.) és Manganelli Zsolt
(68. p.).
Végül is úgy alakult, hogy aranyos csapatunknak a megyei Magyar Kupa döntő lett
az utolsó mérkőzése a 2014/15-ös évadban. Az a hétközi meccs előtt is biztos volt,
hogy mindkét csapat augusztusban majd
az országos főtáblán folytathatja a kupa
szereplését, de azért nem volt mindegy –
legalábbis a Cellnek –, hogy hazai pályán
győztesen fejezi be a szezont, vagy sem. A
Vépre még egy bajnoki meccs várt azon a
hétvégén és kicsit úgy tűnt, hogy ők még
esélyt érezve a harmadik helyre, arra a találkozóra tartalékolják maradék erejüket.
Végül ötödikek lettek a bajnokságban a
répcelaki döntetlenjükkel, a kupadöntőn
pedig kikaptak, igaz, két ritkán látható bombagóllal, közte meg egy jogosan
megítélt és értékesített büntetővel. Elvileg
még várt volna a bajnokság végeztével két
osztályozó mérkőzés bajnokként a csapatra, de az MLSZ szokásos menet közbeni
átszervezésének hatására (háromszor 20
csapatos lesz az NB III.) nem osztályozóra,
hanem lasszóra lesz szüksége a szövetségnek arra, hogy feltöltse csapatokkal a harmadosztályt, mivel a hírek szerint a húsz
bajnokból jó, ha hat vállalja a magasabb
osztályt. A Celldömölk sem vállalta, így a
szintén augusztusi, de már bajnoki folytatásban ismét a negyedik szinten kezdi
meg a csatározását. De ne fussunk enynyire előre, még egy kicsit maradjunk az
egy meccstől (Bük 0-1) eltekintve sikeres
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

szezonnál. A csapat nemcsak a legtöbb
pontot gyűjtötte (70), hanem a legtöbb
gólt is rúgta, szám szerint 111-et és a legkevesebbet is kapta, összesen 20-at, ami
megközelítőleg 4-1-es meccs eredmény
átlagosan. A csapatban összesen 26-an
jutottak játéklehetőséghez, mind a 28szor ketten léptek pályára Németh József
és a majd csak novemberben nagykorúvá
váló Piri Balázs. Utóbbi nyugodtan nevezhető a leghatékonyabb cserének, mert
csereként tíz meccsen zörgetett be az ellenfelek hálójába, előbbi pedig ismét a
csapat legeredményesebb játékosa lett a
maga 21 góljával. Egyébként a gólszerzés
17 játékosnak sikerült, velük együtt a csapatmásodik Pungor Norbert lett 19 góllal,
harmadik a már említett Piri Balázs (15) és
kétszámjegyű találatig jutott még Enyingi
Marcell (10) és Szuh Ferenc (10). Ő idén
ünnepli majd a negyvenedik születésnapját a csapat doyenjeként és igazi példaként
állítható a fiatalabbak elé futásmennyiségéért és küzdeni tudásáért is.
De nemcsak a felnőtt csapat, hanem a
teljes utánpótlás szereplése is sikeresnek
mondható. Az U21 Szentgyörgyi József irányításával veretlenül nyerte meg a bajnokságát, bizonyítva ismét azt a tételt, hogy
hely

csapat

van, és jó utánpótlása van a celli labdarúgásnak. Persze sikerességükben benne van
a korábbi nevelő edzők munkája is, kezdve
ott, hogy többen már az ovis fociban kezdték, aztán az UFC-ben folytatták az ismerkedést ezzel a csodálatos játékkal, kár, hogy
eredményeik fénye kicsit háttérbe szorul a
nagycsapat mögött. Az U21-es bajnokság
góllövő listáján Szép Dániel 31 góllal a második helyen, Lőrincz Gábor 26 góllal pedig
a harmadik helyen végzett. Az U18 és az
U15 a saját északi csoportjukban a második
helyen végeztek, így jogot szereztek a négyes döntőn való részvételre. Mindketten a
déli csoport első helyezettjeivel játszották
az első meccseiket, az U18 a déli csoport
élén végzett Vasvárt verte 5-1-re Piri Balázs három, Sztojka olivér és Nagy Zoltán
góljaival. A nagydöntőben újra összekerültünk az északi bajnok Kőszeggel, akiktől az
1-1-re végződött meccsen (gólszerző Szép
Dániel) büntetőrúgásokkal kaptunk ki. Az
U15 először a déli bajnok Szentgotthárddal
(25 győzelem 1 döntetlen 171-7-es gólkülönbség) gól nélküli döntetlennel zárt,
majd 8-7-re elvesztette a büntető párbajt
velük szemben. A kisdöntőben aztán a
harmadik helyért a Körmenddel játszott és
sajnos vesztett a csapat. Az U18-as északi
bajnokság gólkirálya egyébként Szép Dániel lett 47 góllal, az U15-ösöknél ugyanez a
»DOTTO
cím Pázsi Mátéé 80 góllal.
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1.

CELLDÖMÖLKI VSE

28

22

4

2

111

20

91

70

2.

KÖRMENDI FC

28

17

6

5

101

28

73

57

3.

KIRÁLy SZE.

28

16

7

5

63

30

33

55

4.

RÉPCELAKI SE

28

16

4

8

72

33

39

52

5.

VÉP VSE

28

15

6

7

57

39

18

51

6.

VASVÁR VSE.

28

15

3

10

70

52

18

48

7.

TABAK1 SZENTGoTTHÁRD

28

13

5

10

48

42

6

44

8.

JÁNoSHÁZA VSE

28

11

5

12

68

51

17

38

9.

CSEPREGI SE

28

10

4

14

40

56

-16

34

10.

RÁBAPATyI KSK.

28

8

7

13

47

62

-15

31

11.

KEMENESALJA FC

28

7

6

15

44

68

-24

27

12.

TÁPLÁNI KSK

28

8

2

18

42

74

-32

26

13.

KŐSZEGI SE

28

7

5

16

27

49

-22

26

14.

URAIÚJFALU SE

28

5

6

17

41

92

-51

17

15.

BÜKI TK

28

4

2

22

23

158 -135 14

(-4 pont)
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Cell-tank

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

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

Tel.: 06 20 257 8234

A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
ÚJDONSÁG!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!
Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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33 éves receptúra alapján készülő főzött fagylaltjaink
mellett, továbbra is megtalálják házias jellegű és új
trendeket követő süteményeinket is.
Az idei nyár megannyi meglepetést és újdonságot tartogat
kedves vendégeink számára.
Többek között számtalan éjszakába nyúló fagylaltos napot,
rétes napot, illetve minden hétre egy-egy akciót hirdetünk
facebook-os elérhetőségünkön.
Mostantól cukrászdánk is Erzsébet utalvány elfogadóhely,
illetve újdonság még, hogy a várakozás ideje alatt
használatba vehetik ingyenes wifi szolgáltatásunkat.
Ételbárunk folyamatosan bővülő kínálattal áll
rendelkezésükre.
Jöjjenek és kóstolják meg ismert, illetve új ízeinket.
Várjuk Önöket szeretettel!
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