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Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Szivattyút, locsolástechnikát
Fa-Gyulától!

Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, szennyvíz szivattyúk

Tucatnyi típus raktáron!
Locsolócsövek, csatlakozók, öntözőfejek

nagy választékban kaphatók.

Bitumenzsindely antracit hódfarkú: 1590 Ft/m2

Bitumenes hullámlemez vörös: 2695 Ft/tábla
Hagyományos hullámpala 625x1097 mm-es: 500 Ft/db

Munkatársakat keresünk 
Izsákfán található fűrészüzemünkbe.

Asztalos, betanított munkás, 
targoncás munkakörökbe.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. 

Érdeklődni telefonon: +36 30/6364021

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 

csomagolt élelmiszerek, szendvics, csomagolt élelmiszerek, szendvics, 
kávé- és forró csoki különlegességek!kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkértgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804Telefon: +36 70/341-2804
E-mail: celltank@cellkabel.huE-mail: celltank@cellkabel.hu

Cell-tank



2016. augusztus 28-án a városvezetés
három évvel ezelõtti látogatását viszo-
nozta a németországi Neckar-Oden -
wald járás vezetõsége. A delegáció
megtekintette a várost, jártak a Vulkán
fürdõn, majd a Vulkánpark és a Ság
hegy nyújtotta további lehetõségeket
taglalták. A kerekasztal-megbeszélésen
jelen volt dr. Achim Brötel, a Neckar-
Odenwald járás vezetõje, Maj thényi
László, Vas Megye Közgyûlé sének elnö-
ke, Marton Ferenc, a megyei közgyûlés
alelnöke, dr. Markovics Ti bor, az Õrségi
Nemzeti Park igazgatója, Fehér László,
Celldömölk város polgármestere, Söptei
Józsefné alpolgármester asszony vala-
mint Knauer Anna, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park geoturisztikai szakre -
ferense. A továbblépés lehetõségeirõl a
következõképpen nyilatkoztak.

Dr. Achim Brötel, a Neckar-Odenwald
járás vezetõje: – Neckar-Odenwald já-
rás és Vas megye között 1997 óta in-
tenzív ez a kapcsolat. Kezdetben a
sport és a kultúra területén építettük
ki, most viszont nagyon bízunk abban,
hogy a geopark területén is együtt
tudunk mûködni.
»Miben látja az együttmûködés lehe -
tõségét?
– Európában több mint száz geopark
mûködik, mi is egy ilyen európai geo-
park-hálózat tagjai vagyunk, nevezete-
sen a Bergstrasse-Odenwald Geoparké.
Az együttmûködés lehetõségét abban
látom, hogy tapasztalatainkat átadjuk,
hogyan lehetne a turisztikai programo-
kat kiegészíteni, mivel a geopark-háló-
zat, illetve a geopark léte nagyon jó
kiegészítõ turisztikai program lehetne a
térség számára. Nálunk is található vul-
kanikus hegy, az ún. Katzenbuckel, ez a
legmagasabb pontja Neckar-Odenwald
járásnak, ez is egy kialudt tûzhányó.
Ezen a területen lehetne hidat képezni
az együttmûködést illetõen.
– Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke: – Jövõre lesz húszé-
ves Neckar-Odenwald járás és Vas me-
gye testvérmegyei kapcsolata (területi-
leg, lakosságszámban hasonló a két
közigazgatási terület – a szerk.). Több
külföldi testvérkapcsolatunk közül az
egyik legsikeresebb és legintenzí veb -
ben mûködõ a Baden Württem bergi ek -
kel lévõ kapcsolatunk. Nagyon erõs a
turisztikai kapcsolat is: a Neckar-
Odenwald térségének a legnagyobb tu-
risztikai cége a Grimm Reisen, amely
eddig is sok vendéget hozott már Vas
megyébe, remélem, mostantól Celldö -

mölkre is fókuszálni fognak, és a város
valamint térsége bekerül a katalógu-
sukba. Nagyon szeretik Vas megyének a
gyógyturisztikai helyeit. Ismerik Büköt,
Körmendet, Sárvárt, Szentgott hárdot. 
»Celldömölk eddig felfedezetlen terü-
let volt a testvérmegye lakosai elõtt.
Ön hogy látja, milyen benyomásokkal
távoznak a városból?
– Nagyon érdekli és érdekelte a vendé-
geket Celldömölk, a celldömölki fürdõ,
a JUFA szállodája, a kemping (mint tud-
juk, a kempingek legnagyobb igénybe -
ve või a német és a holland vendégek).
Õk tagjai egy geopark-hálózatnak: né -
hány évvel ezelõtt elindult a kapcsolat-
építés a Vas megyei önkormányzat,
Cell dömölk városa és a Neckar-Oden -
waldiak között az ottani vulkánpark ta-
nulmányozásával egy hasonló fejlesz-
tés létrehozására itt, Celldömölkön. A
levelezések ezzel kapcsolatban már
tavaly õsszel megkezdõdtek. Az én el-
képzelésem eredetileg az volt, hogy a
Ság hegy része lehetne a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Parknak, de ezt a Geo -
parkok Világszövetsége nem támo -
gatja, mert szigetszerû tagként nem
kapcsolódhat be egy másik geo park -
hoz. Most annak a lehetõségét vizsgál-
juk, hogy hogyan lehet ezt most hiva -
talosan geoparkká minõsíteni.
»Milyen elõnyökkel jár a geoparkká
minõsítés?
– Most azt látom, hogy világos, jól cél-
zott fejlesztési elképzelések vannak itt
helyben uniós és más pályázati forrá-
sokból összerakva, amely megala poz -
hat egy ilyen kiegészítõ vonzerõ-fej-
lesztést. 
Amennyiben ezek az elképzelések meg
tudnak valósulni, akkor Cell dömölk egy
olyan turisztikai kiegé szítõ vonzerõ-
chartával fog rendelkezni, amilyennel
senki más nem rendelkezik a megyé-
ben, sem a környéken. Ezek mind
növelhetnék a fürdõ látogatottságát, a
turizmust, arra ösztönöznék a vendége-
ket, hogy több vendégéjszakát töltse-
nek itt, s áttételesen az itt élõ emberek

tudnának gyarapodni abból a forrásból,
amit a turisták itt hagynak. 
»Milyen fejlesztési lehetõségeket lát a
Ság hegyben? – kérdeztük dr. Marko -
vics Tibort, az Õrségi Nemzeti Park
igazgatóját: – Számunkra elsõsorban a
természeti értékek megõrzése, másod -
sorban a bemutatása a fõ feladatunk.
Ezt hosszú évtizedek óta végezzük. Az
utóbbi években azt látjuk, hogy Celldö -
mölk város is egyre intenzívebben be-
kapcsolódik ebbe a programba. Ilyen
közös fejlesztés volt a Vulkánpark lét-
rehozása is. A fejlesztések sora azon-
ban nem ért véget: ez egy turisztikai-
lag kevésbé feltárt terület, és viszony-
lag sok a látnivaló. Ha megfelelõ prog-
ramokat tud nyújtani a térség, bizo -
nyára megnõ a látogatottsága. 
Fehér László, Celldömölk város polgár -
mestere a következõképpen foglalta
össze a csatla ko zásban rejlõ lehetõ sé -
geket: – A geopark programhoz olyan
területek tartoznak, amelyek számos
ismert és kevéssé ismert geológiai,
ökológiai és kulturális értékkel rendel-
keznek. A program vállalkozik ezeknek
az értékeknek a szélesebb közönség
számára interaktív módon történõ be-
mutatására. Mivel a Bakony-Balaton
Geopark már hosszabb ideje mûködik,
szerencsés lenne, ha mi is csatlakoz-
hatnánk a Ság heggyel és környékével
ehhez a kezdeménye zéshez; másik le -
hetõsé günk, mint az Õrségi Nemzeti
Park egyik tagja, a tájvédelmi körzet
többi tagjával kialakítani egy új geo -
parkot, de ez utóbbi az idõigényesebb.
A geo parkká minõsí tésnek rövid távon
vett anyagi elõnyei nincsenek ugyan,
viszont azzal, ha bekerülne a Ság hegy
és térsége egy ilyen szövetségbe, sok
vendéget tudna hozni, tehát áttétele-
sen térülne meg ez a befektetés. Min -
denképpen hálózatban kell gondolkod-
nunk, mert egy fenntartható jellegû
geoturizmuson keresztül egy megfe -
lelõen nagy kiter jedésû geopark képes
a helyi gazdaság fejlõdését is szolgálni.

»LA
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A Ság hegyben rejlõ további lehetõségek



4

Új Kemenesalja  » 2016. 09. 16.K Ö Z É L E T   «

A Berzsenyi Dániel Gimnázium a
2016/2017-es tanévet mintegy 200
fõvel nyolc osztályban kezdi meg.

Habár a tantestületben történtek kisebb
változások, a gimnáziumban azon ban
továbbra is minden személyi és tárgyi
feltétel adott a zavartalan iskolakez-
déshez. Ezt hangsúlyozta Sipos Tibor is-
kolaigazgató is beszédében, aki elõször
felidézte a tavalyi tanévnyitót, mikor
még egy felújítás alatt álló, félkész
épület várta a vakációról vissza térõ ta-
nulókat. Azóta azonban – az intézmény,
a város és az országgyûlési képviselõ
közös összefogásának kö szön hetõen –
teljes felújításon esett át az iskola, sõt,
a tanév elsõ tanítási napjára az épü -
letet övezõ park is új öltözetet ka pott.
Ennek is köszönhetõ a kissé rendhagyó

tanévnyitó, hiszen az ese mény lehe -
tõséget nyújt a megszépült, letérköve-
zett park hivatalos avatójára is. Az igaz-
gató beszédében kiemelte még, idén
70 éves a gimnázium, az intéz mény az
õsz folyamán ünnepélyes keretek kö-
zött emlékezik majd meg a jubileumról.
Sipos Tibor köszönetet mondott továb -
bá a tankerület és a környezõ oktatási
intézmények vezetõinek a jó kapcso -
latért és a sikeres együttmû ködésért,
melynek legjobb mutatója a gimná -
zium növek võ tanulólétszáma. Az igaz-
gató után Fehér László polgár mes ter
mon dott ünnepi köszöntõt. A polgár-
mester is kiemelte az összefogást,
mellyel a munkálatok megvalósulhat-
tak, hozzá téve, hogy a gim názium bel -
sõ felújítása ugyan még várat magára,
de ha sonló együttmû kö déssel minden

bizonnyal ez is meg valósulhat majd a
közeljö võben. Végül Rozmán László
tankerületi igazgató tartott ünnepi be-
szédet. Az igazgató megköszönte az in-
tézménynek a többéves türelmet,
mely nek során számos fenntartó- és
struktúraváltáson esett át a gimnázium,
hozzátéve, hogy reményei szerint ez a
folyamat az idei évvel végre lezárult, és
stabil, biztonságos keretek kö zött
mûködhet tovább az iskola. A gimnázi-
um tanulóinak annyit üzent, hogy a
városból el lehet, sõt, el kell menni, to-
vább kell tanulni, tapasztalatokat kell
szerezni, de mindig érdemes aztán
visszatérni. Majd Weöres Sándor híres
idézetével hivatalosan is kezdetét vet-
te a tanév: „... alattad a föld, fölötted az
ég, benned a létra.”

»NÉMETH NÓRA

Az 5. és 6. szavazókör lakói máshol adhatják le voksaikat

Parkavatással egybekötött tanévnyitó a gimnáziumban

Aktuális témák a képviselõ-testület ülésén
2016. szeptember 7-én tartotta soros
ülését Celldömölk Város képviselõ-tes-
tülete. Fehér László polgármester be -
szá molt a lejárt határidejû határoza-
tokról és a két ülés között történtekrõl,
majd Soós Ferenc, a Sárvári Járási Hi -
vatal foglalkoztatási osztályának mun -
ka erõ-piaci koordinációs referense szá-
molt be a celldömölki járás foglalkoz -
tatási helyzetérõl. Elfogadták a képvi -
selõk a Népjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót,

majd döntöttek a középiskolai támoga-
tásról. Eszerint a CVSE a két
középiskolával való együttmûködé sé -
nek részeként az intézmények biztosít-
ják az utánpótlást az egyesület számá-
ra, az egyesület pedig a 2016/2017-es
tanév 9. évfolyamaira beiratkozott,
celldömölki állandó lakhellyel rendel -
kezõ tanulóknak egyszeri bruttó 30
ezer forint értékû sportfelszerelést biz -
tosít. Elfogadták a képviselõk a vízi -
közmû-szolgáltatásról szóló, víziközmû-

rendszerenként 15 éves idõtávra szóló
felújítási és pótlási, valamint beru -
házási tervrészletekbõl álló gördülõ fej-
lesztési tervet. Söptei Józsefné alpol -
gármester-asszony képviselõi hozzá-
szólásában tájékoztatta a lakosságot
arról, hogy az önkormányzat által az
izsákfai szennyvíz-elvezetésre elnyert
pályázat is szerepel a tervben és a
munkálatok 2017-re és 2018-ra van-
nak ütemezve.

»LA

A köztársasági elnök 2016. október 2-
re tûzte ki a népszavazást, amelyen a
magyarországi lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok a következõ kérdésre
adhatják le a voksaikat: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyûlés hozzájárulása nélkül is
elõírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történõ kötelezõ bete-
lepítését?”
A szavazás reggel 6 órától este 19 órá-
ig tart, amely a korábbi évek gyakor -
latától eltérõen az 5. és 6. szavazókö-
rök vonatkozásában más szavazó he-
lyiségben adható le. Azért hogy a vál-
tozás senkit ne akadályozzon szavaza-
ta leadásában a szavazókörök szavazó -
helyiségeirõl és a szavazókörhöz tar -
tozó közterületekrõl az alábbiakban tá-
jékoztatjuk a lakosságot:

5. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Városi Óvoda, Koptik O. u. 10.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Ady E. u., Arany J. u., Bartók B. u.,
Batthyány u. 11. házszám és Batthyány
u. 13. házszámtól folyamatosan (mind-
két oldal), József A. u., Kassa u., Kolozs -
vár u., Koptik O., Kölcsey u., Nagyvárad
u., Ostffy M. tér, Petõfi u. 17. házszám
és Petõfi u. 19. házszámtól folyamato-
san (mindkét oldal), Pórdömölk u.,
Rad nóti u., Ságvári u., Sándorháza ma-
jor, Széchenyi u., Uzsok u., 
6. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Városi Általános Iskola, Árpád u. 34.
a szavazókörhöz tartozó közterületek:
Árpád u., Baross u., Batthyány 1. ház-
számtól 10. házszámig (mindkét oldal)
és Batthyány u. 12. házszám, Bercsényi
M. u., Berzsenyi D. u., Bocskai u., Búza

J. u., Deák F. u., Dózsa Gy. u., Esze T. u.,
Horváth E. u., Kinizsi P. u., Kossuth L. u.
1 házszámtól páratlan oldal, Kossuth L.
u. 4. házszámtól 16. házszámig (páros
oldal), Nemesdömölk u., Petõfi u. 1.
házszámtól 16. házszámig (mindkét ol -
dal) és Petõfi u. 18. házszám, Rákóczi
u., Szabadság tér, Wesselényi u.
Azon választópolgárok, akiknek lakcí-
me a lakcímbejelentésre vonatkozó
jog szabály értelmében csak a Celldö -
mölk megnevezését tartalmazza, sza-
vazatukat a 3. számú szavazókörben
ad hatják le. Szavazni csak személyesen
lehet, érvényes okmánnyal (személyi
igazolvány, új típusú jogosítvány vagy
útlevél) lakcímkártya felmutatása mel -
lett.  Bõvebb információ a valasztas.hu
internetes oldalon olvasható

»HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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Szeptember 10-én tartotta meg éves
gyülekezetépítõ programját az alsósági
evangélikus egyházközség.

Ahogy az már hagyománnyá vált, az
esemény egy tudományos elõadással
vette kezdetét. Az idei évben dr. Orosz
Gábor Viktor, az Evangélikus Hittu do -
mányi Egyetem Rendszeres Teológia
Tanszékének docense tartott meghívott
vendégként prezentációt a gyüleke -
zetnek. Az elõadót Kerekes Csaba lel-
kész mutatta be a közösségnek, mél-
tatva tudományos munkásságát. Az
evan gélikus lelkész beszámolt arról is,
hogy az evangélikus egyház, készülve a
reformáció 500 éves jubileumára, már
öt éve folyamatosan, tematikusan
ajánlja magát a külvilág felé, progra-
mokkal, rendezvényekkel készíti fel az
egyház közösségét a 2017-es emlékév-
re. A tavalyi év az oktatás jegyében
telt, míg a 2016-os a nemzet és a re-
formáció éve. Erre a vezérfonalra építve
tartotta meg elõadását dr. Orosz Gábor
Viktor „Sok nyelv EGY ház” címmel az
alsósági evangélikus templomban. Az
egyetemi oktató prezentációja elején

kiemelte, az elõzõ évek tematikáihoz,
az oktatáshoz és kultúrához képest, a
2016-os év nehéz feladatot jelent az
evangélikus egyház számára, hiszen
egy napjainkban állandóan jelenlévõ
kérdéskörrel, a nemzet és a nacionaliz-
mus témakörével foglalkozik. Bár az
evangélikus egyház hagyományosan
egy többnemzetiségû egyház, így
alapvetõen jól kezeli a sokféleséget.
Elõadásában kitért továbbá arra is, hogy
változóban van a nemzetállamok ideá-
ja, a világnak együtt kell fejlõdnie a
változásokkal, el kell fogadnia a
multikulturalizmus szükségszerûségét
és jelenlétét, miközben a nemzetek
sem veszíthetik el identitásukat. „A
mostani már a jövõ nemzedéke, az õ
életüket már nem csak a múltjuk, de a
jövõjük is ugyanúgy meghatározza” –
zárta elõadását Orosz Gábor. Az
elõadást a Szakály Dezsõ Emlékdíjak át-
adása követte, melyet minden évben
két olyan személynek ítél oda az
egyházközség vezetõsége, akik önzet-
lenül szolgálják a közösséget. Ezúttal
Balogh Ernõ nyugalmazott iskolaigaz-
gató, a gyülekezet kántora, valamint

Horváth Árpád, a gyülekezet gondnoka
részesültek az elismerésben, melyet
Kerekes Csaba és Gyõri Elemér egyház -
községi vezetõ adtak át. A kitüntetette-
ket a városvezetés nevében Fehér
László polgármester és Söptei Józsefné
alpolgármester köszöntötték, valamint
hivatalos keretek között is átadták az
önkormányzat éves adományát a fele-
kezet számára. A gyülekezetépítõ na-
pot idén is közös éneklés színesítette,
melyhez Kajzinger Ildikó és társai szol -
gáltatták a minõségi zenét.

»NÉMETH N.

Gyülekezetépítõ napot tartottak az alsósági evangélikusok

A MI JELÖLTÜNK – AZ ÖN JELÖLTJE!
2016. szeptember 25-én szavazzon Kovácsné Söptei Valériára,
a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület jelöltjére!

Fehér László
Polgármesterként Vali személyében látom azt, aki együtt tud majd dolgoz-
ni a többi képviselővel. Részönkormányzati tagként tájékozott a település-
részt érintő ügyekben, eddigi kitartó munkája még eredményesebbé válhat,
miután bekerül a képviselő-testületbe. Ugyanolyan szókimondó módon
képviseli majd a közösség érdekeit és agilisan teszi a dolgát, mint eddig. A
helyi döntésekbe a Celldömölkön élő politikusok tudnak beleszólni, én se-
gíteni fogom őt, hogy képviselje az itt élőket.

Dr. Kovács Zoltán
Vali nagy odaadással látja el a betegeit. Hozzá bármikor lehet fordulni, min-
dig kész a segítésre, otthon is rendszeresen látogatja az idős és beteg em-
bereket. Mint képviselő, ugyanezt folytatná tovább, humánus együttérzés-
sel az emberekkel. Hat éve együtt dolgozom vele a részönkormányzatban,
korrekt, precíz, szolgálatkész. Lelkiismeretesen dolgozott eddig is
Alsóságért, Izsák fáért, biztos vagyok abban, hogy képviselőként még többet
tud majd tenni.
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Az új tanévre való felkészülésrõl, a fel -
tételrendszerrõl, Rozmán László tanke-
rületi igazgatóval beszélgettünk. 

– Minden tanévkezdéskor a személyi
és tárgyi feltételek az igazán megha -
tározó tényezõk, hiszen ezek adják a
munka valós feltételrendszerét. A tan-
kerület egészében a szakos ellátottság
megoldása érdekében, és a nyugdíjba
menõ kollégák, vagy más okból távo-
zottak pótlására kellett új kollégákat
felvennünk. Kivétel nélkül – sportosan
szólva – „jó igazolásokkal” kezdhetjük
az új tanévet. A 2013-ban bevezetett
áttanítási rendszer eddig is zökkenõ -
men tesen mûködött, köszönöm az
igaz gató kollégáknak, hogy ezt már
szinte tankerületi ráhatás nélkül, ön-
maguktól megoldják. Komoly felelõs -
ség tudatról és jó csapatszellemrõl ta-
núskodik mindez. 

A személyi feltételekhez tartozik, hogy
minden kolléga idõben megkapta, il-
letve megkapja a neki járó jubileumi
jutalmat, és ne feledjük, hogy szep -
tember 1-tõl ismét pedagógus bér -
eme lés valósul meg, mely a hosszú tá-
vú koncepció része.
»Milyenek a tárgyi feltételek? 
– A személyi mellett elengedhetetlen a
tárgyi feltételek biztosítása is. A tavasz-
szal – központi pályázati forrásnak kö -
szön hetõen – végrehajtott informa tikai
fejlesztésbõl összesen 210 eszköz (gép,
monitor, szerver és switch) került az is-
kolákba. Ezek rendszerbe állítása ko -
moly elõrelépést jelent, a mostani lesz
az elsõ tanév, amit az új gépek már tel-
jes egészében kiszolgálhatnak. Szintén
pályázati forrásból – a TEIS és TIE prog-
ramok keretében – számos sport és
szabadidõs foglalkozást segítõ eszköz
került az iskolákba, s ezek is az idei tan-

év feltételrendszerét javítják. A tanke-
rületben minden iskolaépület alkalmas
a színvonalas munkára, s nagy öröm,
hogy az idei nyár során mintegy 6,1
millió forint központi forrást kaptunk
karbantartásra, illetve közel 1 millió fo -
rintot a tanévkezdést segítõ szakmai
anyagok beszerzésére. 
A Celldö mölki Városi Sportegyesület
TAO pénz bõl épített sportcsarnoka a
délelõtti órákban a mindennapos test-
nevelés feltételrendszerének javítását
fogja szol gálni. Köszönjük a lehetõséget
az Egye sületnek, s az építkezést koordi-
náló celldömölki önkormányzatnak. Biz -
ton ságos tanévkezdés, szakmai meg -
alapo zottság, stabil jövõkép, elhivatott
kollé gák. Kell-e több, hogy a szülõi bi-
zalomnak, és a gyerekek minél ma -
gasabb szintû oktatásának meg tud junk
felelni? Igen, a mûködés és fenntartás
biztonsága. A tankerület ennek meg
fog tudni felelni, így valóban sem mi
akadálya nincs a sikeres tanévnek.

»ÚK

Új tanév – új várakozások

Az intézmény 8 osztályban mintegy
200 diákkal kezdi a tanévet. Az intéz-
ményfenntartó a szeptemberi kezdés-
re egy tanteremnyi új iskolabútort biz-
tosított az iskola számára. A tan tes -
tületbõl távozott a néhány tanéve már
gyesen lévõ Borsos-Õri Enikõ angol
szakos és Mészáros Gábor történelem
szakos tanár. Az új kolléga kinevezése
folyamatban van. A idei tanévben 2
óraadó segíti majd a munkát. Változtak
az érettségi vizsga követelményei, a
jelenlegi 12. évfolyamosok már az új
elvárások szerint fognak vizsgázni. Ettõl

a tanévtõl humán tagozat is indul az is-
kolákban. A 2016/2017. tanévben ün-
nepli a gimnázium fennállásának 70.
évfordulóját. Ez a tanév a jubileum
jegyében telik, az ünnepséget novem-
berre tervezi az iskola. Folyik a Spirit of
Europa címû pályázat, valamint újabb
kétéves projekt indul Migration in
Europa címmel. Mindkét pályázatot az
Európai Unió hirdette meg és támogat-
ja, melyek keretében gimnáziumok kö -
zötti együttmûködés és cserekapcsola-
tok valósíthatók meg. A munkanyelv az
angol, a diákok holland, német, olasz,

spanyol partnerekhez utazhatnak, és
fogadják õket Celldömölkön is. A város
önkormányzata pályázott mûfüves
sportpálya építésére, a létesítmény ki-
vitelezési munkálatai jelenleg is foly-
nak, várhatóan szeptember folyamán
birtokukba vehetik a tanulók az udva -
ron lévõ új sportpályát.

A 2016/2017-es tanévet várhatóan
200 fõ diákkal, 24 fõ pedagógussal
kezdte meg az Eötvös Loránd Szak -
képzõ Iskola 12 osztályban. A tanulói
létszám a felnõttoktatás keretében in-
dított képzések függvényében változ-
hat. Szakgimnáziumi osztályban infor-
matikai, illetve vendéglátóipar ágazat-
ban, két szakközépiskolai osztályban
cukrász, valamint asztalos – ipari gé-
pész tanulók kezdik meg tanulmányai-
kat a 9. évfolyamon. Az érettségire
épülõ, ügyviteli titkár képzést 14 fõ
választotta. A felnõttoktatás keretében,
esti tagozaton meghirdetett nõi szabó,
valamint cukrász képzések létszáma

kedvezõen alakul. Ezekre a képzésekre
további jelentkezéseket is fogad az in-
tézmény. Az iskolakezdéshez szükséges
tárgyi feltételek adottak. A nyár folya-
mán kisebb karbantartási munkálatok
zajlottak. A diákok és szakoktatók jó-
voltából az intézmény udvarán újabb
padok kerültek kihelyezésre, mely a di-
ákok pihenését szolgálja a szüne tek -
ben. A nevelõtestületben történtek sze -
mélyi változások: ügyviteli tantárgyak,
valamint magyar nyelv és irodalom
tantárgy oktatásához keresnek új kollé-
gákat. Egy pedagógus nyugdíja zását
kér te, egy kolléganõ a szakképzési
cent rumon belül tagintézményt váltott.

A 9. évfolyamon a szakgimnáziumi és
szakközépiskolai tanulók új kerettanterv
alapján kezdik meg tanulmányaikat.
Számukra az idei tanévtõl kísérleti jel-
leggel a NAT és a kerettan tervek kü -
lönbözõ mûveltségterületein megje -
lenõ gazdasági és pénzügyi nevelés ke-
rül bevezetésre, valamint a kompeten-
ciák fejlesztésével kapcsolatban szintén
bevezetésre kerül a pénzügyi és vállal-
kozási ismeretek oktatása. Az idei tan -
évben végzõs, ágazati kép zésben részt
vevõ, szakközépiskolai tanulóknak a
2016/2017. tanév május-júniusi érett -
ségi vizsgaidõszakában már kötelezõ az
ágazatnak megfelelõ szakmai tantárgy-

Tanévkezdés a celldömölki iskolákban
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Szombathelyi Mûszaki SZC Eötvös Loránd Szakképzõ Iskolája
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Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája

ból érettségi vizsgát tenni. Ezen kívül a
kötelezõ érettségi tantárgyakból (pl.
magyar nyelv és irodalom, élõ idegen
nyelv stb.) kisebb-nagyobb mértékben
változtak az érettségi követelmények.
A felnõttok tatás terén is vannak módo-
sítások: a szakképzési törvény válto -
zásával függ össze, hogy a felnõttok -
tatás esti munkarendje szerint folyó
képzésben a szakképzési évfolyamok
OKJ-ban meghatározott száma a felére
csökken t hetõ. Ez azt jelenti, hogy az
iskolai rend szerû képzésben – kizárólag
az esti munkarendben – az egyébként

kétéves képzések akár egy év alatt is
megszerezhetõk lesznek. 
Az iskola hagyományait követve meg-
határozó rendezvények lesznek: a nyílt
nap, a gólyaavatás, a szalagavató, a di-
áknap, valamint a ballagás. Várhatóan
megrendezésre kerül a „Szakmák éjsza -
kája” program is, melyhez az elõzõ tan-
évben a tagintézmény is csatlakozott.
Az iskola részt kíván venni a tanév he-
lyi rendjében meghirdetett pro jekt ok -
tatást lehetõvé tevõ témaheteken,
mint például a pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás hete, vagy a digitális té-

mahét. Az Európai Diáksport Napja
címû rendezvényhez való csat lakozás is
számos lehetõséget kínál majd a tanu-
lóknak és a kollégáknak. 
A helyi és környékbeli általános iskolák
diákjaival és pedagógusaival folytatják
a pályaorientációt elõsegítõ „Kicsi Sza -
ki” programot. A tagintézmény csat -
lakozott a Cisco Hálózati Akadémia
nem zetközi oktatási programhoz, mely -
 nek keretében a vállalkozó kedvû diá-
kok hálózati ismereteket szerezhetnek
majd a legmodernebb hálózati eszkö-
zök segítségével.

A Celldömölki Városi Általános Iskola
39 osztályban, 831 tanulóval indítja a
tanévet. Az iskola feltételei az átlagnál
magasabb színvonalúak. A szülõi mun-
kaközösség a nyár folyamán három új
szabadtéri sporteszközt állított fel az
iskola udvarán. A frissítõ festéseknél és
az osztályok díszítésénél a szülõk által

tanúsított önzetlen segítséget ezúton is
köszöni az intézmény. A tanévet az in-
tézmény három telephelyén 91 fõ pe-
dagógussal kezdi meg. A négy nyugdíj-
ba vonult kolléga helyett új dolgozókat
vett fel az iskola, egy fõ távozott. Az is-
kolai rendezvényeket, versenyeket a
hagyományoknak megfelelõen terve-

zik megtartani, de újdonságokra is szá-
míthatnak a tanulók. A korábbi évek-
hez hasonlóan a Határtalanul pályá -
zatban õsszel és tavasszal is két-két
osztály vesz majd részt. Márciustól áp-
rilis végéig három témahetet szervez
az iskola: a pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás hetét, a digitális témahe-
tet, valamint a fenntarthatóság-kör-
nyezettudatosság témahetet.

A Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolája nyolc osztályban,
három napközis csoporttal, összesen
155 tanulóval. A 2016/2017-es tan év -
ben egy elsõ osztály indul 11 fõvel. A
személyi állomány egy fõvel csökkent.

Egyes tantárgyakat ebben a tan évben
is a székhelyintézménybõl áttanító kol-
légák fognak tartani. Hagyo mányos
ren dezvényeiket idén is megvalósítják.
A KEHOP 5.4.1 azonosító számú „Szem -
léletformálási programok” címû pályá-

zaton kívánnak indulni. A pályázat célja
a település és intéz ményi szereplõk
energiatudatos gondolkodásának fej-
lesztése változatos programokkal. A
projekt 20 millió Ft értékû, és az elõ -
készítõ idõszaka zajlik. »NÉMETH N.

A 2016/17-es tanévet 13 osztályban
297 diák kezdi meg a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola. Két elsõ osz-
tály indul, 42 tanulóval. Személyi vál -
tozás a nevelõtestületben nem történt.
Jelentõs változás az iskola életében,
hogy az idei tanévben egy új épülettel
gazdagodik, amely beruházás már el -
kezdõdött a Koptik O. u.11. szám alatt.

Remélhetõleg januártól már birtokba
vehetik az elsõsök az új épületet. Új-
donság még, hogy a nemrég átadott
sportcsarnokot is igénybe vehetik a ta-
nulók a testnevelés órák zavartalan le-
bonyolítása érdekében. Ezen a nyáron
is megtörténtek a szükséges felújítá-
sok, festések. Új bútorok és informati-
kai eszközök beszerzésére is sor került.

A felszereltség megfelel a legújabb el-
várásoknak. A tanév rendjében különö-
sebb változásokat nem terveznek, a
hagyományokat megõrzik, emellett az
intézmény igyekszik mindig valamilyen
újdonságot is belecsempészni az éves
rendbe. Lesznek projekthetek, amelyek
színesítik az oktatás folyamatát. A he-
tedikesek a Határtalanul pályázat kere-
tében a szlovéniai Lendvára kirándul-
nak majd. 

»NN

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

Megnyitotta 66. tanévét a zeneiskola
A zeneiskola növendékei szeptember
7-én gyûltek össze az intézmény elõtti
téren, ahol az igazgató hivatalosan is
megnyitotta a 2016/2017-es tanévet.
Bejczi Károly beszédében ünnepélye-
sen is köszöntötte azt a közel 200 diá-
kot, akikkel ezennel kezdetét veszi az
intézmény 66. tanéve. Külön kiemelte
az új beiratkozókat, örömét fejezve ki,
hogy az idei évben is ilyen sokan dön-
töttek a zenetanulás mellett, valamint
bejelentést tett arról, hogy az idei
évtõl elõször az alsósági tagintéz-

ményben is hangszeres oktatást folytat
a zeneiskola. Az igazgató beszédében
a tanulók és a pedagógusok köszön -
tése mellett kitért a szülõk szerepére,
hangsúlyozva, milyen sokat jelent a
zenetanulás során az õ hozzáállásuk és
példamutatásuk, a tanárokkal való
együttmûködésük. Bejczi Károly végül
a közérdekû információkról tájé koz -
tatta a jelenlévõket: a nyár folya mán új
pedagógussal bõvült a tanári kar,
Orosziné Mészáros Zsuzsanna a szolfézs
órákat tartja majd az iskolában. Az in-
tézmény tanszakkínálata nem válto-

zott, így a diákok továbbra is a fafúvós,
a rézfúvós, a billentyûs, a vonós, az
ütõs, az akkordikus és a vokális szakok
közül választhattak képzést.

»NN

Megnyitotta 66. tanévét a zeneiskola

Régiséggyûjtõ vagyok, aki saját
gyûj teményébe régi egyenruháza-
tot, fotót, kitüntetést, sisakot, ba-
jonettet, felszerelést vásárol. 
Elérhetõség: +36 70/6214-802

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölki Városi Általános Iskola
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Tisztelt Választópolgárok!

Zsolnai István, a celldömölki 7. számú választókörzet
független képviselő-jelöltje vagyok. Celldömölkön szület-
tem, két gyermekem van. Húszéves vállalkozói múlttal a
város minden egyes korosztályát ismerem, és számta-
lan véleményt fogalmaztunk meg ezalatt az idő alatt,
melyek nagyobb része a városról, kisebb része a helyi
politikusokról szólt. A körzetemben sokan megkerestek,
hogy induljak. Két okot mondtak, hogy miért rám gon-
dolnak. Méltatják, hogy a városvezetés, a Celldömölk
Városért Egyesület miért nem ebből a körzetből
választott képviselő-jelöltet. Mivel a másik körzetnek
már így is van két képviselője, miért kell egy harmadik?
Ezen panaszokat úgy folytatták, sajnálattal veszik tu-
domásul, hogy körzetünk szavazóit/lakóit nem vélik mél -
tónak ahhoz, hogy saját jelöltjük legyen. Rám vonat -
kozóan elmondták, az évek során végzett tevékeny -
ségeim (melyek egy része aláírásgyűjtésben mutatko-
zott meg, másrészt az évekkel ezelõtti, rengeteg felszó -
lalásom a testületi üléseken), valamint rátermettségem,
határozottságom, őszinteségem és szókimondásom,
mely mindig a városlakókért történt, alkalmassá tesznek
a feladatra. Nem a képviselői díjért jelöltetem magam. A
képviselői díjat felajánlom a körzetemben lakó rá -
szorultaknak, villany, víz, tüzelőanyag stb. vásárlá sára.
Mivel lokálpatrióta vagyok, szívügyemnek tekintem,
hogy ne nézhessék Alsóságot, vagy Izsákfát mos to -
hagyermeknek. Ezért kívánok küzdeni, és ehhez kérem
az Önök támogatását!
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Kutyák veszettség elleni kötelezõ oltása Celldömölkön
Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egészséges kutya számára 

évente kötelezõ!
Az oltásnál szükség van a kutya oltási könyvére, feltétlen kérem elhozni! 
Beteg kutya nem oltható, ez esetben az oltást késõbbre kell halasztani...

Celldömölk városrészben és Izsákfa városrészben szervezett (összevezetett) oltás NEM LESZ,
az oltás, féregtelenítés és a jelölés (chipelés) történhet az állat tartási helyén vagy az állatorvosi

rendelõkben! Csak egyedileg megjelölt (mikrochipelt) kutya oltható!

Alsóságon ez évben szervezett oltás
a Bányatelepen (a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca-Bem József utca sarkán):
szeptember 20-án, kedden 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig
pótoltás: szeptember 23-án, pénteken 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig
a központban (a Sági Csárda bejáratánál, a kapuszín alatt):
szeptember 21-én, szerdán 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig
pótoltás: szeptember 27-én, kedden 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig

A meghirdetett oltás alkalmával máshonnan 
(Celldömölk, Alsóság keleti fele, Izsákfa, stb.) odahozott kutyákat is beoltok!

Az oltási díj (féreghajtóval együtt) 4000.- Ft, chipelés díja 3500 Ft.-, oltási könyv kiállítása (vagy pótlása) 500.- Ft.
A kedvezmények (kisnyugdíjas, nagycsaládos, stb.) változatlanul érvényesek!

Állatorvosi rendelõ Celldömölkön
dr Horváth András:
TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELŐ, Celldömölk, Bercsényi utca 11.
tel.: 70/319-1885 (állandó telefonügyelet!), 95/422-234

Tájékoztatás
Celldömölk Város Képviselõ-testülete lakásépítési célra meghirdeti
a tulajdonát képezõ, Celldömölk, Zalka M. utca végén található,
1144/24 helyrajzi számú, ,,kivett, beépí tetlen terület” megne -
vezésû ingatlant. A 664 m2 nagyságú terület értékesítési ára
5000,- Ft + Áfa/m2, azaz összesen 3.320.000,- Ft + ÁFA. A vételi
ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. október 31. 
További információ a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
(Celldömölk, Városháza tér 1.) ügyintézõjénél az I. emelet 104-
es irodában, illetve a 06 95/777-833 telefonszámon kapható.
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Floratom Szeged AC Probart – Celldö -
mölki VSE-Swietelsky 4:6, asztali tenisz
Extraliga-mérkõzés, Szeged, játékve ze -
tõk: Radics Béla, Brunczvik Géza.
Páros: Gerold, Vitsek – Fazekas, Lindner
2:3. A hazaiak kettõse nagyot harcolt,
kemény perceket okozva a magyar
bajnok párosának. Geroldék 3 meccs-
labdáról sem tudtak nyerni. (0-1)
Egyéni, 1. kör: Vitsek – Szita 3:1 (10, -
11, 4, 8). Szita Márton vállmûtéte után
lábadozik, állapota még közel sem
100%-os, így Vitsek magabiztosan
tudta hozni az elsõ egyéni meccset. A
celli játékos ennek ellenére szettet is
tudott nyerni a rutinos szegedi ellen,
és a 3. játszmát leszámítva végig parti-
ban volt. (1-1) Timafalvi – Fazekas 1:3
(-4, -3, 10, -5). A két játékos nem volt
igazán egy súlycsoportban. Fazekas tu-
dásával szemben esélye sem volt az ifi
Eb-t is megjárt szegedi fiatalnak. (1-2)
Gerold – Lindner 3:1 (-7, 9, 7, 7).
Gerold remek formában játszott, végig
uralva a mérkõzést, magabiztosan
nyert. (2-2)
2. kör: Vitsek – Fazekas 2:3 (6, -6, -7, 8,
-7). Az egyéni küzdelmek legnagyobb
csatáját hozta ez a találkozó. Mindkét
játékos remek formában volt, végül a
fordulatos összecsapást, kis szerencsé-
vel Fazekas tudta megnyerni. (2-3)

Gerold – Szita 3:0 (4, 8, 5) Gerold si-
mán nyert, ha Szita utoléri önmagát,
aligha lesz még egyszer ilyen könnyû
dolga a szegedinek. (3-3) Timafalvi –
Lindner 0:3 (-5, -9, -7). A hazai játé-
kosnak esélye sem volt Lindner rutinja
ellen. (3-4)
3. kör: Gerold – Fazekas 3:2 (10, 11, -2,
6). Gerold ezen a napon verhetetlen-
nek bizonyult. Fazekas hiába tett meg
mindent a sikerért, ezúttal minden
erõfeszítése kevésnek bizonyult. (4-4)
Vitsek – Lindner 0:3 (-11, -4, -5). Szoros
elsõ szettet követõen sima Lindner si-
ker. (4-5) Timafalvi – Szita 1:3 (-9, 6, -
9, -4). Szoros meccset vívott egymással
a két fiatal játékos, és Szita nagyon
fontos gyõzelmet aratott. (4-6)
Igazi közönségszórakoztató rangadóval
kezdte meg idei extraliga szereplését a

Celldömölki VSE-Swietelsky gárdája. A
játékosállományban történt változás, a
csapattól távozó Ecseki Nándor helyére
Szita Márton érkezett. Egy másik fontos
változás, hogy az idei szezonban csak
egy névadó szponzora van az együt-
tesnek, így ezt az évet CVSE-Swietelsky
néven kezdik meg Fazekasék. A hazai
bajnokság mellett idén is szerepel csa-
patunk a Klubcsapatok Szuperligájában.
A nemzetközi kupasorozat címvédõ -
jeként a sorsolásnál a „B” jelû hármas-
ba került a Celldömölk, ahol a szlovák
SK Vydrany, és az osztrák TTV Wiener
Neudorf 1947 ellen lépnek asztalhoz
Klampár Tibor tanítványai. Az „A” cso-
portba a horvát LifeClass RC Starr
Varazdinon kívül Szlovénia, Csehország
és Szlovákia U21-es gárdái kerültek be-
sorolásra. »CSUKA LÁSZLÓ

A Klubcsapatok Szuperligájának tervezett menetrendje

A csapat szeptember elején részt vett a
hagyományos büki felkészülési tornán.
A lányok az idei bajnokságnak új
edzõvel vágnak neki, Rozmán Gergõ
munkáját Kósa Ottó vette át. A tornán
két csoportban kezdték meg a
küzdelmeket, 2x25 perces
mérkõzésekkel. Vas megyét a házigaz-
da bükieken kívül a Körmendi DMTE, a
Sárvári Kinizsi SE, és a Celldömölki VSE
képviselte.
Eredmények:
A csoport: Bük – Mosonszolnok 15-15,
Mosonszolnok – Dorog 18-25, Körmend
– Mosonszolnok 12-20, Bük – Dorog 18-
13, Dorog – Körmend 21-11, Körmend –
Bük 19-20. 
A csoport végeredménye: 1. Bük, 2.
Dorog, 3. Mosonszolnok, 4. Körmend.
B csoport: Celldömölk – VKLSE Gyõr 16-
20, Inárcs-Örkény – Sárvár 26-19, Inárcs-
Örkény – Celldömölki 32-21, VKLSE Gyõr
– Sárvár 26-19, Sárvár – Celldömölk 15-
20, VKLSE Gyõr – Inárcs-Örkény 19-18.

A csoport végeredménye: 1. VKLSE
Gyõr, 2. Inárcs-Örkény, 3. Celldömölk,
4. Sárvár.
Helyosztók:
7. helyért: Körmend – Sárvár 31-16. 
5. helyért: Mosonszolnok – Celldömölk

15-14. 3. helyért: Dorog – Inárcs-
Örkény 20-22. 
Döntõ: Bük – VKLSE Gyõr 12-14.
Végeredmény: 1. VKLSE Gyõr, 2. Dr.
Lupo-Büki TK, 3. Inárcs-Örkény KC, 4.
Dorogi ESE, 5. VADY Mosonszolnok, 6.
Celldömölki VSE, 7. Körmendi DMTE, 8.
Sárvári Kinizsi SE.

»CSUKA L.

Közönségszórakoztató rangadó, sikeres kezdés

Új edzõ a nõi kézilabda-csapat élén

szeptember 20. TTV Wiener Neudorf 1947 – CVSE-Swietelsky

október 11. CVSE-Swietelsky – SK Vydrany

november 15. CVSE-Swietelsky – TTV Wiener Neudorf 1947

november 29. SK Vydrany – CVSE-Swietelsky

szeptember 17. 18:45 Dr Lupo Büki TK – Celldömölki VSE

szeptember 24. 16:00 Celldömölki VSE – Körmendi DMTE

október 02. 17:00 Bajnok DSE Nemesvámos – Celldömölki VSE

október 16. 14:00 Celldömölki VSE – Vady Mosonszolnok

november 05. 16:00 Celldömölki VSE – VKLSE Gyõr

november 12. 15:00 Sárvári Kinizsi SE – Celldömölki VSE

november 19. 16:00 Celldömölki VSE – Veszprémi Egyetemi SC

november 27. 18:00 Tapolca VSE-Resolute – Celldömölki VSE

december 03. 16:00 Celldömölki VSE – Szombathelyi KKA II.

december 10. 13:00 SZESE Gyõr – Celldömölki VSE

A Celldömölki VSE NBII-es nõi kézilabda-csapatának õszi sorsolása
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Celldömölk – Kemenesalja 6-0 (1-0)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 3. forduló 2016. szep-
tember 3. 
Vezette: Takács Ryan Lee (Ország Pé ter,
Kártyás Katalin).
Celldömölk: Bíró – Vajda, Varga (Lem peg
55. p.), Bodor, Györkös – Szuh, Enyingi
Márk (Gyõrvári 46. p.), Potyi - Enyingi
Marcell (Dobson 63. p.), Ódor (Gorácz 63.
p.), Piri (Németh 59. p.). Edzõ: Koman
Vladimir.
Kemenesalja: Nagy – Németh (Õri 71.
p.), Veszprémi, Erdélyi, Balogh – Men del
(Smidéliusz 71. p.), Ambrus, Kóbor, Laki –
Szalay, Domján (Bognár 66. p.). Edzõ:
Hegyi László. 
Góllövõk: Enyingi Marcell (16. p.), Szuh
Ferenc (47. p.), Piri Balázs (11-esbõl 55.
p.), Ódor Bálint (60. p.), Dobson Dávid
(65. p.) és Gorácz Máté (80. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Kemenesalja
U19 9-1 (4-1). G.: Szakos Márk (4),
Balázsi Krisztián (2), Péter Dávid, Zseli
Bálint, Komjáti István. A harmadik gyõ -
zelem begyûjtése sem volt egy pillanatig
sem kétséges. 
Nádasd – Celldömölk 1-3 (1-0)
Nádasd, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 4. forduló 2016. szeptember 11. 
Vezette: Németh Tibor (Bendik László,
Lukács Lívia).
Nádasd: Esztergályos – Horváth G., Pod -
laviczki, Cser (Biczó 54. p.), Azanger –
Horváth A., Balázs, Takács (Szakály 63.
p.), Zsigmond – Zsoldos, Csenterics. 
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga (Bodor
64. p.), Györkös, Lempeg (Dob son (54.
p.) - Potyi, Szuh (Enyingi Márk 67. p.)-
Gyõrvári – Ódor, Piri, Enyingi Marcell.
Edzõ: Koman Vladimir.
Kiállítva: Ódor Bálint (75. p.).
Góllövõk: Potyi Gábor 2 (49. és 54. p.),
Györkös Gábor (71. p.), illetve Zsoldos
András (22. p). 
Elõmérkõzés: Nádasd U19 – CVSE U19 0-5
(0-2) G.: Szakos Márk (3), Czöndör Bálint,
Büki Martin. Fontos gyõzelem a
középmezõnyhöz tartozó nádasi fiatalok
ellen, így pontveszteség nélkül a tabella
élén a csapat. 
A Magyar Kupa országos táblájára jutott
128 együttes közül a Nagykanizsát kapta
ellenfélül csapatunk, a mérkõ zésre szep-
tember 21-én kerül sor idegenben. A kö-

zel 50 ezres megyei jogú város reprezen-
tatív csapata a 90-es években több
idényt töltött az elsõ osztályban, majd az
NB I/B-ben a 2001/2002-es ezüstér -
münkkor, õk a bajnoki mezõny 12., utol-
só helyén végeztek. Azzal a kieséssel
meg is szûnt az ún. profi labdarúgás a
városban és a IV. osztályban kezdték új-
ra. Onnan minden évben osztályt váltva
hamar stabil NB III-as csapattá váltak, két
éve azonban már a Zala megyei bajnok -
ságban szerepelnek. Elõször a hetedik,
majd tavaly a hatodik helyen végeztek,
most az elsõ öt meccsen 12 pontot sze-
reztek és a második helyen állnak. A két
csapat közel azonos játékerõt képvisel,
kár, hogy a hazai pálya elõnye nem min-
ket fog segíteni. Min degy volt viszont –
rátérve a bajnoki sorozatra –, hogy hazai
vagy idegenbeli mérkõzésen léptünk fel,
begyûjtöttük a három-három pontot és
így négy forduló után mi is a második
helyen állunk. A Kemenesalja ellen a
fölényes Magyar Kupa gyõzelmet a baj-
nokságban sikerült überelni, a keserves
elsõ félidõt követõen a másodikban ki-

nyílt a gólzsák és sorra estek a ráadásul
szép gólok. Úgy látszik, mostanság jobb
lenne rögtön a második félidõvel kezde-
ni, mert Nádasdon elég tanácstalanul vo-
nultunk le a szokványosnál kisebb
pályáról az elsõ félidõ végén egygólos
hátránnyal. Aztán a szünetben rendezték
a játékosok maguk között a szükséges
tennivalókat és Potyi Gábor gyorsan két
egyéni megoldással és két jó lövéssel
vette be a köröm szakadtáig védekezõ el-
lenfél hálóját. Az i-re a pontot Györkös
Gábor tette fel egy védhetetlenül a bal
felsõ sarokba helyezett szabadrúgás gól-
jával, aztán már csak azon kellett izgulni,
hogy a váratlan kiállítást követõen ne
engedjük feltámadni az így továbbra is
pont nélkül maradó hazaiakat. A foly -
tatás nem lesz könnyû: a kupa küzde-
lemben néhány hete nagyon elkalapált
Rép celakot fogadjuk ismét hazai pályán,
nagy bravúr lenne az újabb nagy arányú
gyõzelem, de nagy siker lenne a sima kis
gyõzelem is. Aztán jön a turné a már em-
legetett Nagykanizsára, végül az etap zá-
rásaként a négy vereséggel rajtoló, emi-
att egyre harapósabb Vasvár lesz szintén
idegenben az ellenfél. 

»DOTTO

Jó második félidõkkel

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven megállapított lakbérû lakás
bérbeadására: Celldömölk, Hollósy tér 1. fsz. 1.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, 2 szobás, gázfûtéses. Területe: 59 m 2. Bérleti
díja: 36.285 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében éven-
te emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2016. szeptember 26-tól tele fonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7. (péntek) 9 óráig. 
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. 
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonke ze lõjénél. A bo-
rítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására: 2016. október 7-én (péntek) 10 órakor ke-
rül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. 
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tud-
ja vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén az ajánlattevõk között licitet
tartunk a borítékbontást követõen. Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor
a leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén befi-
zetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni, melynek
költsége a bérlõt terheli. A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5
évre szóló bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra. Szerzõdéskötés és bérbeadás
várható idõpontja: 2016. október 28.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk,
Városháza tér 1., 118-as iroda, illetve a 95/777-819-es vagy a 70/331-5715-ös
telefonon kapható. 
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Tehergépkocsi vezetőt Tehergépkocsi vezetőt 
keresünk, keresünk, 

emelőemelő
hátfalas és hátfalas és 

tartály autókra,tartály autókra,
hosszú távra.hosszú távra.

Munkavégzés helye:
Celldömölk.

A jelentkezőket Celldömölk 20 km-es

vonzáskörzetéből várjuk.

További információk: 30/939-0429.

Jelentkezés önéletrajzzal:

nandor.nagy@cellimalom.hu

Sikeres frisstészta gyártó családi vállalkozásunk 
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.

Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk élelmiszeripari végzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak,
– villanyszerelő,
– takarítónő 
– betanított munkások 

jelentkezését, akik szeretnének egy megbízható cégnél dolgozni.
Amit kínálunk:

– azonnali munkakezdés
– 3 műszakos munkarend
– hosszú távú biztos munkalehetőség
– előrelépési lehetőség
– ingyenes céges buszjárat
– tömegközlekedéssel való bejárás esetén

100%-os támogatás
Ha felkeltettük az érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését 

a 06-95-525-367-es telefonszámon 
vagy az m.szegedine@wewalka.hu e-mail címen!



Tankoljon jó minõséget jó áron!

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj



A TETTEKNEK HIGGYENEK!
KOVÁCSNÉ SÖPTEI VALÉRIA képviselõjelölt

Kedves Alsóságiak és Izsákfaiak!

Önök is tudják, hogy az Alsóságot és Izsákfát érintõ dönté-
sek nem Budapesten, nem Szombathelyen dõlnek el,
hanem a celldömölki képviselõ-testületben. Ezért fontos,
hogy sze mélyemben olyan képviselõje legyen a 7. számú
választó kerületnek, akivel a képviselõ-testület többségben
tud döntéseket hozni.
Feladatomnak tartom, hogy a csapadékvíz-elvezetés meg-
oldott legyen, rendben tartsuk a vízelvezetõ árkokat és át-
folyócsatornákat. Odafigyelek az utak és járdák felújítására,
a parkolási problémákra megoldást találunk. Látványos köz-
téri padok kihelyezésével szebb és korszerûbb lesz mindkét
településrész, a gyerekek számára pedig folyamatosan fel -
újítjuk és bõvítjük a játszótereket. Alsó ságra egy sportpar-
kot tervezünk, kültéri fitneszeszközöket helyezünk ki. A Ság
hegy köré, a Kemenes Vulkánparkhoz tervezett fejlesztések
munkahelyeket nyújtanak majd az itt élõknek.
Ne a szavaknak, hanem a tetteknek higgyenek. Mind -
annyiunknak fontos, hogy az óvoda és az iskola bizton -
ságosan mûködjenek. Ehhez azonban nem elég az, hogy
csak beszéljünk róla. Az is kell, hogy szülõként, nagy -
szülõként az alsósági intézményekbe írassuk be gyereke-
inket, unokáinkat.
A tetteknek higgyenek az izsákfai városrész szennyvízcsa-
torna-hálózatával kapcsolatban is. A csatornahálózat meg-
építését Fehér László polgármester úr kezdeményezésével
a városvezetés indította el 2012-ben, amikor az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be európai uniós támogatás
megszerzésére. A csatornahálózat megtervezésére és
megépítésére több mint 300 millió forintot nyert az önkor-
mányzat. Az állam a kivitelezés központosítása miatt ha-
lasztotta el a csatornahálózat megépítését, egyébként már
elkészült volna az izsákfai szennyvízcsatorna. A megépíté-
se után nagy feladata lesz a városnak, hogy a bekötések
után rendbe hozza az utakat és járdákat, az ehhez
szükséges pénzt elõteremtse, ebben is számíthatnak rám.

Együtt kulturált településközpontot alakítunk ki Alsóságon, melynek tervezése a részönkormányzattal már
elkezdõdött. A Béke utca egyirányúsításával a szolgáltató központ elõtt 21. századi kereskedelmi központot, teret léte-
sítünk. Ezzel összhangban a katolikus templom környékén olyan teret alakítunk ki, ami méltó lesz az egyházhoz, az is-
kolába és óvodába járó gyerekek és szüleik tetszését is elnyeri. Mint minden más fejlesztésnél, kikérem az Önök taná-
csait, véleményét.
Alsóság és Izsákfa megérdemli, hogy minél több szolgáltatás legyen elérhetõ helyben. Küzdeni fogok azért, hogy a
postai szolgáltatás, fiókgyógyszertár és kihelyezett bankautomata is legyen Alsóságon, amiket az Izsákfán élõk is
könnyebben elérhetnének.

Kedves Alsóságiak és Izsákfaiak!
Eddig is sokat beszélgettem az itteni családokkal, ezentúl is azon leszek, hogy minden problémáról tudomásom le-
gyen, és kérés nélkül is segíteni tudjak. A képviselõség munka, tettre kész embert kíván. Kérem, higgyenek a tet-
teknek. Azoknak a tetteknek, amiket eddig az egészségügy terén nyújtottam, és azoknak, amiket a jövõben
képviselõként tudok megvalósítani. Ehhez kérem az Önök támogatását.

SZAVAZZON AZ ALKALMAS JELÖLTRE!
2016. szeptember 25.

Celldömölk 07. számú választókerület
1. Zsolnai István Független jelölt
2. Somogyi Dezsőné Független jelölt

3. Kovácsné Söptei Valéria Mária X Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület


