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Cell-tank
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!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Fa-Gyula

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

Laminált padlót
Fa-Gyulától!
Raktárról kínáljuk, azonnal vihetõ.
Extra erõs 10 mm-es: Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2
Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus: 2995 Ft/m2

A gazdaságos 7 mm-es Világos tölgy: 2290 Ft/m2
A vadító 7 mm-es Vadcseresznye: 2290 Ft/m2
Szuper áron a 8 mm-es Arany alma: 2490 Ft/m2
A különleges 8 mm-es Gyémánt tölgy: ÚJ 2690 Ft/m2
A rusztikus 8 mm-es Tigris tölgy: 2690 Ft/m2
Klasszikus 8 mm-es Nosztalgia tölgy: most olcsóbb 2590 Ft/m2
Az elegáns 8 mm-es Szil: 2890 Ft/m2

Exkluzív tölgy, sötét 7 mm-es: ÚJ 2790 Ft/ m2
A fehéres Oregon tölgy 8 mm-es: ÚJ 2990 Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc
minden parkettánkhoz!
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Építõlap ajánlatunkból:
OSB 8-10-12-15-18 mm vastag folyamatosan kapható
Isover, Knauf hõszigetelõ anyagok reklám áron!
Gipszkarton norm. 12,5 mm vast.(2x1,2m): 1190 Ft/ tábla
Áraink a készlet erejéig érvényesek.
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Csúszik a piactér tervezett felújítása
2016-ban nyújtotta be Celldömölk városa a pályázatát a piactér átalakítására és felújítására. A pályázat akkor a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében zöld utat kapott, a város 150 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A felújítás
azonban mégsem tudott a tervezett
ütemben haladni, ennek okairól Fehér
László polgármester számolt be.
– 2016 év elején adtunk be egy pályázatot a piac felújítására, mely végül pozitív elbírálást nyert, e célra 150 millió
forint összegû támogatást kapott önkormányzatunk. Az eredeti tervek alapján közel 50 millió forintot szántunk a
piac fejlesztésére, a környezõ területek
parkosítására, rendbe tételére pedig
70-80 millió forintot. Ezen felül a városnak körülbelül 10-15 millió forint értékben kellett számolnia az engedélyezési tervek, mûszaki dokumentációk
költségeivel. A pályázat elnyerését követõen az önkormányzat azonnal meg
is indította a közbeszerzési eljárást,
mely során kiderült, hogy az eredeti
tervektõl eltérõen jóval magasabb
költségekkel kell számolni, csak a piac
felújítása közel 100 millió forintba kerül, csakúgy, mint a környezõ terület
átalakítása, parkosítása. Az ehhez szükséges költségkiegészítés azonban értelemszerûen nem áll az önkormányzat
rendelkezésére. Épp ezért az irányítóhatóságoktól engedélyt kértünk a tervek újragondolására, költséghatékony
átalakítására.
A piac felújításának eredeti tervei tehát
módosításra kerültek: nem cserélik le a
fedett rész tetõszerkezetét, megmarad
a prizmaszerkezetû fémváz, és ez kerül
majd felújításra. Másképp valósul meg
a talapzat és a térbútorok átalakítása,
cseréje, a burkolás valamint a környezõ
terület parkosítása is. Az új tervezetre
kiírt közbeszerzési eljárás várhatóan

augusztusban megvalósul, az ezt követõ felújítási és karbantartási munkálatok pedig már szeptemberben elkezdõdhetnek. Az önkormányzatnak azonban szembe kellett néznie azzal a
ténnyel, hogy az erre elnyert pályázati
forrás nem lesz elegendõ a projekthez,
mindenképp szükség lesz több tízmillió
forint önerõ mozgósítására. Mivel
azonban a piac felújításának tervét az
önkormányzat semmiképpen nem kívánja feladni, így az ehhez szükséges
fedezetet igyekszik mielõbb átcsoportosítani, elõteremteni.
– Sokan panaszkodtak az elmúlt idõszakban a piactéren megvalósult útmunkálatokra, melyek azonban feltétlenül szükségesek voltak a késõbbi tervek megvalósításához. Hiszen a vízszolgáltató cég Celldömölkön megszûnt, a feladatellátás a Vasivíz Zrt. hatáskörébe került, akik a piac közmûfejlesztését mihamarabbi ütemben,
még a tér átalakítását megelõzõen, a
város számára is költséghatékony módon kívánták megvalósítani. Ahogy
Fehér László polgármester is elmondta,
országszerte problémát jelent a felújításokra, fejlesztésekre elnyert pályázati összegek felhasználása, hiszen a
költségek a 2016-os árakhoz képest az
építõiparban is bekövetkezett ugrásszerû áremelkedések miatt sok esetben duplájukra növekedtek. A pályáza-

ti pénzek így már nem fedezik a tervezett fejlesztéseket.
– Mindeközben önkormányzatunkat
megkereste az egyházmegye képviselete is, akik tájékoztattak arról, hogy az
elkövetkezõ hónapokban megvalósul a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola alsós épületének második fejlesztési üteme, egy teljesen új épületrész
kialakításával. Ezt figyelembe véve az
önkormányzat az épületet övezõ területrész felújítását, parkosítását kénytelen a munkálatok befejezését követõ
idõszakra halasztani. Az eredeti program szerint a projekt befejezési határideje 2019. január 31., az említett körülményekre való tekintettel azonban
az önkormányzat az illetékes irányítóhatóságtól 3-4 hónapos engedélymódosítást kérelmez.
Mindehhez kérjük a lakosság megértését és türelmét, hiszen a piac korszerûsítése elsõsorban az õ érdekükben
történik, a lakosság komfortérzetének
növelését szolgálja. A piac felújítása
tehát az elõre nem látott problémák ellenére sem állt le, mindössze szünetel.
Zajlanak azonban az új közbeszerzési
eljárások, és ahogy a polgármester is
beszámolt róla, szeptemberben már a
munkálatok is elkezdõdhetnek, melyek
– összehangolva a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola új épületének
kivitelezésével – a következõ év tavaszára végleg lezárulhatnak, és ekkor
már egy új, modern és komfortos piactér fogadja majd a lakosokat és a
városba érkezõket. Az árusoknak is kell
azonban változásokkal számolniuk, hiszen a piac felújítását követõen – a
gyors amortizációt elkerülendõ – már
csak a fedett részen lesz lehetõség
kereskedésre, az azon kívül esõ árusoknak át kell majd települniük a piac
templom elõtti részére. Ennek részleteirõl a soron következõ ülésén dönt majd
a képviselõ-testület.
»NÉMETH NÓRA

Meghívó
Államalapításunk és az Új kenyér tiszteletére rendez ünnepséget Celldömölk Város Önkormányzata
és a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
2018. augusztus 20-án (hétfõn)
9.00 órától
Ünnepi szentmise a katolikus kegytemplomban
10.00 órától Ünnepi mûsor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár színháztermében
A megjelenteket köszönti Fehér László, Celldömölk város polgármestere
Ünnepi beszédet mond Söptei Józsefné, Celldömölk város alpolgármestere.
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Tájékoztatás háziorvosi helyettesítésrõl
A legutóbbi testületi ülésen, június 27én dr. Bérdi Gusztáv, az 1. számú háziorvosi körzet orvosa hivatalosan is bejelentette nyugdíjba vonulását.
A lakosokért végzett több évtizedes
munkáját elismerve búcsúztatta a város
önkormányzata, majd ezt követõen napirendre került a háziorvosi praxis
további mûködtetése, hiszen a jogszabályok értelmében a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló 6 hónap
alatt a város önkormányzatának kell
gondoskodnia az egészségügyi alapellátás biztosításáról. A részletekrõl Fehér
László polgármester tájékoztatott: – Dr.
Bérdi Gusztáv több évtizedes munka
után a közelmúltban bejelentette nyugdíjba vonulását, így a képviselõ-testü-

letre hárult a feladat, hogy az 1. számú
háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásáról gondoskodjon. Sajnos ezidáig
nem érkezett bejelentés a praxis megvásárlásával kapcsolatban, így a helyettesítés megoldása az önkormányzat feladata. A testület döntése alapján a körzet alapellátásáról helyettesítés keretében dr. Márton Katalin alsósági körzeti
háziorvos fog gondoskodni, heti 6 órában Celldömölkön, 2 órában pedig Merseváton. Az önkormányzat természetesen fõállású asszisztens foglalkoztatásáról is gondoskodik a körzetben, aki
hatáskörének megfelelõen a heti hatórás rendelési idõn túl is a betegek rendelkezésére áll majd. A körzethez jelenleg közel 1700 fõ tartozik, a város
megfelelõ egészségügyi ellátása érde-

kében fontos, hogy ez a szám változatlan maradjon, hiszen a csökkenõ ellátottszám megnehezíti a praxis kiadását. Hosszútávon pedig a lakosok szempontjából is az a legoptimálisabb, ha
Celldömölkön a háziorvosok száma változatlan marad. Az 1. számú háziorvosi
körzetben tehát 2018. október 1-tõl az
egészségügyi alapellátásról helyettesítés keretében dr. Márton Katalin háziorvos gondoskodik. A rendelés részleteirõl
a város és a háziorvos a késõbbiekben
tájékoztatja majd a lakosokat. A város
önkormányzata pedig ezúton is biztosítja a lakosságot arról, hogy a helyettesítés csak átmeneti kényelmetlenséget
jelent a betegek számára, az üres háziorvosi praxis betöltése pedig a közeljövõben megoldódik.
»N. NÓRA

Celldömölk és Mariazell kapcsolata
Mariazell és városunk közötti hivatalos
kapcsolatának kialakításáról egyeztetett a két város polgármestere a celldömölki találkozón. A júliusi program
során a város nevezetességeit is megtekintette az osztrák városvezetõ.
Mariazell Stájerország és Alsó-Ausztria
határán fekszik. A város nevéhez fûzõdõ legenda szerint 1157-ben a környékre érkezett egy Magnus nevû bencés szerzetes St. Lambrechtbõl az apát
megbízására, hogy az ott élõk lelkipásztora legyen. Magnus magával hozta fából faragott kedves Mária-szobrát
is. Ám az utat egy helyen hatalmas
szikla zárta el, amelytõl nem tudott
tovább menni. A szerzetes a Szûzanyához fordult segítségért, imája meghallgatásra talált, a szikla kettéhasadt, így
Magnus folytathatta az útját. Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette és
kis fakápolnát épített köré, amely hamarosan a vidék hitéletének központjává vált. Mintegy hat évszázaddal
késõbb Mariazellbõl érkezett egy bencés apát, Koptik Odó Celldömölkre,
azaz az akkori településre, másolatot
készíttetett a marizelli kegyszoborról.
Itteni letelepedésének, a kegytemplom
építésének története közismert a celldömölkiek elõtt. Celldömölk hitéleti
szempontból Kis-Mariazell, a magyar
Mariazell.
A két város közötti kapcsolat azonban
túlmutathat az egyházi köteléken, errõl
egyeztetett Manfred Seebacher mariazelli városvezetõ Fehér Lászlóval, Celldömölk polgármesterével. A találkozón
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részt vett Söptei Józsefné alpolgármester, Karádi Mihály képviselõ, bizottsági
elnök, Farkas Gábor jegyzõ és Németh
Zoltán plébános. Manfred Seebachernek és a vele együtt érkezõ feleségének a városvezetés megmutatta Celldömölk nevezetességeit, a Ság hegyen
kívül a Kemenes Vulkánparkot, a Városházát, a kegytemplomon és a kolostoron Németh Zoltán plébános kalauzolta
végig a vendégeket. A lehetséges partnervárosi kapcsolatról egyeztettek, aminek következõ állomása az október
eleji viszontlátogatás lesz Mariazellbe.
A városok közötti kapcsolat mellett a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ fejlesztésérõl is szó volt, hiszen az osztrák delegáció mellett itt volt Gerhard Wendl,
a JUFA szállodalánc ügyvezetõ igaz-

gatója is. A képviselõ-testület döntést
hozott arról, hogy a JUFA-val együtt két
tízszer négyméteres medencét létesítenek a fürdõben. Az egyik nyitott, a
másik félig fedett medence lesz, melyeket az uszoda melletti területen, a
Ság heggyel szemben alakítanak ki,
mindegyik kb. 25-25 fõ befogadására
lesz alkalmas. Az akrilszálas anyagból
készülõ medencében élményelemek is
lesznek. Mindkét medencét az 1250
méter mélyrõl feljövõ vízzel töltik meg,
így a jakuzzi medencével együtt három
medence lesz gyógyvizes. A két medence költségeire a képviselõ-testület
hatmillió forintot különített el az idei és
a jövõ évi költségvetés terhére, a költségek másik felét a JUFA állja.
»ÚK
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Tovább korszerûsödött a Vörösmarty úti óvoda
Korszerûsített óvodában kezdhetik a
következõ nevelési évet a gyerekek a
Vörösmarty oviban: udvari játékok is
készültek a gépészeti berendezések
megújítása mellett.
A Területi Operatív Program pályázatán
nyert Celldömölk önkormányzata a Vörösmarty utcai óvoda fejlesztésére az
elmúlt évben, a kivitelezést idén nyár
elején kezdték meg. Fehér László polgármester elmondta, hogy az elmúlt
években energetikai korszerûsítésen és
belsõ felújításon esett át az óvoda épülete, most további felújítások zajlottak.
Elsõsorban az épületgépészet fejlesztésére koncentráltak: korábban egy rendszeren mûködtették az óvoda és a mellette lévõ bölcsõde távhõvezetékét, ezt
választották most le, és új gázkazánt és
melegvíz-tartályt is beszereztek. Az
önállóvá váló melegvíz- és fûtésellátás
hatékonyabban mûködik a jövõben, hiszen a felesleges földalatti vezetéket
kiváltva csökken a fûtési költség.

A városvezetõ Benkõné Remport Lilla
és Karádi Mihály képviselõtársaival és
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetõvel a
bejárás során megnézték az újraaszfaltozott óvodaudvart is, az aszfaltozással
együtt megemelték a közmûaknák fedeleit és felújították a padkákat. Az

összesen 18 és fél millió forintos beruházásban a kisgyermekek örömére új
kültéri játszóeszközök is készültek, az
udvari játéktároló házon kívül egy hintás csúszda és egy babaház várja a
gyerekeket az új nevelési évben.
»ÚK

Éjszakai strandparti a Vulkán fürdõn
Július utolsó hétvégéje a celldömölki
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõn is
rendhagyó módon zajlott. Szombat este éjszakai nyitva tartással és szórakoztató kísérõprogramokkal várt minden érdeklõdõt a fürdõkomplexum.
A Magyar Fürdõszövetség kezdeményezésére július 27-én immár 9. alka-

lommal rendezték meg a Strandok éjszakáját. Ez alkalomból az elmúlt hétvégén az ország 40 fürdõje várta
meghosszabbított nyitva tartással,
kedvezményes belépõkkel és szórakoztató programokkal a strandolni,
fürdõzni vágyókat. A kezdeményezéshez – mint minden évben – természetesen a celldömölki Vulkán Gyógy-

és Élményfürdõ is csatlakozott. A
Vulkán fürdõ a korábbi években is
igyekezett mindig valamilyen különleges programmal emlékezetessé
tenni a Strandok éjszakáját, volt már
példa élõ kívánságmûsorra, karaokeestre, családi csúszdaversenyre, habés gyermekpartira és számtalan
egyéb színes programra. Idén sem
volt ez másképp, a komplexum rendhagyó módon éjjel 11-ig várta a látogatókat, az éjszakai fürdõzés és a szaunázás élménye mellett pedig egyéb
szórakoztató programokat is kínált.
Este 8 órakor a nagyközönség által
csak Trabarnaként ismert Lórán Barnabás humorista szórakoztatta anekdotáival a fürdõ közönségét, csattanós poénokkal és belsõ égésû motorhangokkal töltve meg az estét. A
sztárfellépõ performanszának köszönhetõen az alaphangulat már adott
volt a szombat esti fürdõzéshez, amit
az egész éjjel üzemelõ koktélbár és a
habparti már csak fokozni tudott.
Hasonlóan jó hangulattal és színes
programokkal várja majd látogatóit a
Vulkán fürdõ augusztusban, tortával
és zenével ünnepelve a komplexum
12. születésnapját.
»NN
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Két keréken a Fertõtõl a Balatonig
Július 18-án kerékpáros túraútvonalat
avattak Celldömölkön. Az útvonal a településen is áthaladva a nyugati országrész két legnevesebb kastélyát, a
fertõdi Esterházy kastélyt és a keszthelyi Festetics kastélyt köti össze, közel
130 km-es távon. A túra elsõ bejárói
között Révész Máriusz kormánybiztos is
üdvözölte a fejlesztést.
Július 18-án, szerdán avatták fel az immár egységesen kitáblázott, Fertõdöt
Celldömölkön keresztül Hévízzel és
Keszthellyel összekapcsolt 130 km-es
túraútvonalat.
A táv átadására természetesen annak
bejárásával került sor, kora reggel indult a közel 50 fõs kerékpáros csoport
Fertõdrõl, az Esterházy kastély parkjából, majd 55 km megtétele után, 11
óra körül értek el Celldömölkre, a túraútvonal egyik állomására. Itt tartotta
meg avatóbeszédét a csoporttal együtt
kerekezõ Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerûsítéséért felelõs kormánybiztos: – Magyarországnak kerékpáros szempontból a két leglátogatottabb turisztikai desztinációja a Balaton
és a Fertõ-tó. Adta magát a gondolat,
hogy ezt a két desztinációt mindenképpen össze kellene kötni, kerékpáros
útvonalon is. A kormánybiztos beszédében megjegyezte, egy nagyon szétaprózott úthálózatról van szó, épp
ezért elsõdleges feladatuk lesz az egységessé tétele, ennek jelenti elsõ ütemét az egységes táblarendszer kihelyezése. Révész Máriusz beszámolt a
további feladatokról is, így a következõ
évre tervezett pihenõpontok kialakításáról, valamint egy sokkal távolabbi

célként a megyeszékhely, Szombathely
túraútvonallal való összekapcsolásáról.
A város képviseletében Fehér László
polgármester is köszöntötte a túrázókat, beszédében örömét fejezte ki,
amiért Celldömölk immár nem csak a
vallási turizmusnak, de a kerékpáros
turizmusnak is állomását képezi, melybõl a város a jövõben csak profitálhat.
Hozzátette, Celldömölk infrastrukturálisan felkészült a turisták fogadására. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Szilvai József Attila szintén az
egységes útkijelölések fontosságáról
számolt be avatóbeszédében, valamint
a kerékpárutak megfelelõ karbantartásáról. Az eseményen beszédet tartott
Ágh Péter országgyûlési képviselõ, aki
egy komolyabb munka kezdetérõl számolt be, valamint arról, hogy az üte-

Szépkorúak köszöntése

Ötödször is 1Úton

A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Csoportjában
többen idén töltik vagy töltötték a
90. életévüket. A csoport nevében
Holpert Jenõné ezúton köszönti
minden 90. életévét betöltött tagját: Takács Károlyt, Kondor Károlynét, Szabó Endrénét, Nagy Pálnét,
Balázs Gyulánét, Szabó Józsefnét,
Nemes Bélánét, Tomor Imrénét,
Mátyás Jánosnét, Németh Józsefnét,
Szeifrid Ferencnét. Tagjainak további jó egészséget, nyugalmas, békés
életet kíván!

A Mária Út Egyesület idén augusztus
25-én rendezi meg 1Úton Zarándoknap
programját, melynek középpontjában
idén az édesanyák állnak.
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A zarándoknapot idén ötödször szervezi meg az egyesület Ausztriában, Magyarországon, Erdélyben és a Felvidéken ugyanazon a napon, augusztus 25én. A program a korábbi években is
sokakat elindított a zarándoklat útján.
Jó alkalom ez arra, hogy többen megismerkedhessenek a zarándoklattal, a
zarándok közösségekkel. Az idei rendezvény fõvédnökei Erdõ Péter bíboros, prímás, érsek és Novák Katalin ál-

mezett fejlesztésekhez a megfelelõ
források is rendelkezésre állnak. A
beszédek sorát pihenõ és ebéd követte Celldömölkön, ahol a kerékpárosok
tapasztalataikat is megosztották a Fertõd–Celldömölk közötti távról. Mint elmondták, eddigi útjuknak kedvezett a
hátszél, így viszonylag egyszerûen teljesíthetõ volt a táv. Az útvonal hol burkolt utakon, hol burkolatlan földutakon
halad, azonban végig alacsony forgalmú és nagyon szép tájakon, csekély
szintkülönbségekkel, így a kevésbé rutinos kerékpárosok, vagy akár gyermekes családok számára is bátran ajánlható.
A kerékpárosok nem sokkal késõbb útra is keltek a Keszthelyig tartó 75 kmes második szakasz megtételére. A
túra késõ délután Magyarország szintén egyik legnevesebb kastélyánál, a
Festetics kastélynál ért véget.
»NÉMETH NÓRA

lamtitkár. Az idei zarándoklat középpontjában az édesanyák állnak. Mindenkinek van édesanyja. Ha összegyûjtenénk, mi mindent köszönhetünk nekik, nagyon hosszú és változatos listát
kapnánk. Egy dolog azonban mindanynyiunk listáján szerepelne: az élet
ajándéka. Anyának lenni, családot alapítani, gyermeket nevelni csodálatos.
Amint a családban sincs az ember soha
egyedül, egy nagy család, egy közösség részévé válik, ha elfogadja a zarándoknapra szólító hívást, és nem érzi magát egyedül. A zarándoklat során
nem kizárólag a cél a lényeg, hanem
az út maga. Olyan közösségteremtõ alkalom ez, amelyben egy nemes célért,
nemes eszközzel tud tenni mindenki,
aki részt vesz benne.
»ÚK
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Vasutasok juliálisa a ligetben
Ha július második vasárnapja, akkor
országos vasutasnap! Ebbõl az alkalomból július 7-én a CVSE sporttelepét
ismét a Magyar Államvasutak munkatársai és családjaik töltötték meg az
önfeledt juliális jegyében.
Idén sem maradhatott el a vasutasok
egyik legnagyobb közösségi eseménye, az országos vasutas nap, azaz a
juliális. Az idei immár a 68. a sorban,
hiszen 1961 óta kormányrendelet fûzi
pontos dátumhoz, július második vasárnapjához a rendezvényt. Ez alkalommal hat településen zajlottak párhuzamosan a rendezvények, így Budapest, Szeged, Szolnok, Nyíregyháza és
Pécs mellett hagyományosan Celldömölkön is. Július 7-én, szombaton a
CVSE sporttelepét idén a 150. jubileumát ünneplõ Magyar Államvasutak
munkatársai és családjaik töltötték
meg. A rendezvényt kora délelõtt a
Shark Ladies cheerleader csapata nyitotta, látványos bemutatót tartva a
gimnasztika, az akrobatika és a tánc
ötvözetébõl, majd az esemény hivatalos része következett. Az ünnepi szónok szerepe idén Kiss-Becze Eszternek,
a MÁV stratégiai és fejlesztési fõigazgatójának jutott, aki elsõsorban a vasutas kollégák elhivatottságát, szakmaiságát és összetartását méltatta, valamint a vasúttársaság elsõdleges célját,
az állandó fejlõdést, a 21. századi kihívásoknak való megfelelést emelte ki.
– Az idén 150 éves Magyar Államvasutak hírnevét öregbíteni hagyománya-

inkkal, a felhalmozott tudással, szakértelemmel, tapasztalattal és a 21. század igényeihez méltó szolgáltatási
színvonal megteremtésével tudjuk –
hangzott el az ünnepi köszöntõben. –
Az új technológiák megjelenésével
folyamatosan bõvítenünk kell szakmai
ismereteinket, és értenünk kell a több
tíz éve telepített eszközeink, berendezéseink fenntartásához, karbantartásához, hogy a komplex folyamat végén a
MÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatásinkkal partnereink elégedettek legyenek.
A fõigazgató után a város képviseletében Fehér László polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevõit, felidézve Celldömölk városának vasutas múltját. A polgármester megjegyezte, a város ma ugyan már nem játszik akkora
szerepet a vasúti közlekedésben, mint
egykoron a nyugati országrész egyik
legjelentõsebb vasúti csomópontjaként, mégis jelenleg is rengeteg helyi
és környékbeli lakosnak nyújt munkahelyet és megélhetést. Az ünnepélyes

köszöntõket a vasutasnap alkalmából
miniszteri, illetve vállalati kitüntetésben részesített munkatársak névsora
zárta, majd folytatódott a programfolyam. A nap további részében ismét a
zenés, táncos produkcióké, és az énekes sztárvendégeké volt a színpad.
Mindeközben a rendezvénysátoron kívül is zajlottak az események. A bográcsok mellett a fõzõverseny fõdíjáért,
míg a sportpályán a focikupáért folyt a
küzdelem.
A gyermekek számára is számtalan
szórakozási lehetõséget kínált a rendezvény, volt ugrálóvár, kitelepült a
Bolyongó óriás fajátéktára, versenyre
keltek egymással a különféle akkumulátoros és távirányítós jármûvek, miközben a fakisvonaton és a vonatos
makett- és kézmûves sarokban már az
utánpótlásnevelés zajlott.
A 68. családi vasutas nap ismét nagy
érdeklõdéssel és színes programkínálattal zajlott a celldömölki sporttelepen.
»NÉMETH N.

Befejezõdött a merseváti óvoda felújítása
Mersevát Község Önkormányzata és a
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
konzorciuma sikeresen pályázott a településen található óvoda infrastrukturális fejlesztésére. A TOP-1.4.1-15-VS12016-00024 számú projekt Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési elõirányzatból
50,00 millió forint értékû vissza nem
térítendõ támogatásban részesült.
A Mersevát, Bajcsy-Zsilinszky u.1. szám
alatt található óvoda 1982-ben épült
és az elmúlt években kisebb javítások
készültek rajta. A „Merseváti óvoda infrastrukturális fejlesztése” címû TOP1.4.1-15-VS1-2016-00024 azonosító
számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében a Terület és Település-

fejlesztési Operatív Program keretén
belül az „A foglalkoztatás és az életminõség javítása családbarát, munkába
állást segítõ intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” címû pályázati
kiírás keretében valósult meg.
A projekt keretében az épület akadálymentesítése és felújítása történt meg.
Energetikai korszerûsítés keretében
hõszigetelés, fûtéskorszerûsítés és nyílászárócsere történt, továbbá napelemek kerültek üzembe helyezésre. A kivitelezés során az épület akadálymentesítése megtörtént, valamint belsõ átalakítással új akadálymentes illemhely
is kialakításra került. Az épületben
komplett, új villanyszerelés készült. Az
elektromos áramot a tetõre szerelt
napelemek állítják elõ.

A projekt során játszótéri és egyéb eszközök pótlására, cseréjére is sor került.
A fejlesztés célja kulturált, a mai igényeknek megfelelõ, korszerû környezet
kialakítása, amely hozzájárul a minõségi és hatékony oktatás-nevelés feltételeinek biztosításához.
A projektrõl bõvebb információ a
www.mersevat.hu oldalon olvasható.
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Hagyományõrzés roma módra
12. éve rendezi meg nemzetiségi napját a Celldömölki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Idén a zenés mulatsággal és egyéb programokkal kísért eseményre július 28-án került sor.
Évtizedes hagyománya van már Celldömölkön a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett roma napoknak. A rendezvény 2006 óta a roma
közösség jelentõs eseményévé vált, hiszen akárcsak a településrészek által
szervezett ünnepségek, ez a rendezvény is egy közösség összefogását,
összetartását és önkifejezését szolgál-

ja. Idén július 28-ra hirdették meg a
nemzetiségi napot, ahol a város képviseletében tiszteletét tette Fehér László
polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester is. A városvezetõk köszön-

Falunap Izsákfán
Vetélkedõ és palacsinta-parti, tûzoltóautó és íjászbemutató, lovaglás, ugrálóvár, arcfestés, slágerek, bográcsos
ételek kóstolója, nosztalgiazene és falunapi bál várta azokat a gyerekeket
és felnõtteket, akik kilátogattak az
izsákfai városrész hagyományos falunapjára, július 14-én.
Az egész napos programkavalkád délutáni mûsorainak sorát Varga Diána és
tanítványai nyitották, akik nemrég alakult új formációval, „Csak csajok” néven léptek közönség elé, hogy a mai
népszerû és régebbi, jól ismert slágerekkel szórakoztassanak. Közben a
bográcsokban rotyogtak a finom ételek, melyek elkészülte után az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat minden résztvevõt megvendégelt. A zenés

kóstoló PestyPisty zenéje mellett zajlott, miután a falunapi köszöntõk keretében Fehér László polgármester és
Horváth Miklósné részönkormányzati
képviselõ szóltak a település lakóihoz,
beszédükben megemlékezve a közelmúltban elhunyt egykori részönkormányzat vezetõrõl, Farkas Zoltánról.
Az idei évi falunap sztárvendége Baby
Gabi énekes volt, aki közvetlen személyiségével és közkedvelt dalaival hamar jó hangulatot varázsolt a faluház
elõtti térre. Az est további részében
„Egy kis nosztalgia...” címmel Kapui
Gyula és a Kenyeri Dalkör gondoskodott a könnyed szórakozásról népdalokkal, katonadalokkal. A hajnalig tartó falunapi bál zenéjét a Mixer Team
zenekar szolgáltatta.
»REINER ANITA

tötték az esemény résztvevõit, és a közösség további támogatásáról biztosították a megjelenteket. Hangsúlyozták
a roma identitás és tradíciók ápolásának fontosságát, ugyanakkor felhívták
a figyelmet a társadalmi integráció
jelentõségére, elsõsorban a gyermekek
jövõjének szempontjából. A roma nap
azonban nem a hivatalos beszédek helye, hanem a szórakozásé és a mulatságé, ennek jegyében kívánt kellemes
kikapcsolódást a résztvevõknek a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Bakonyi
László. Az este további részében ennek
megfelelõen már a mulatozásé volt a
fõszerep, roma napok hangulatáért az
idei évben Kincsó felelt.
»NN

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Házasság: Boldog Balázs
és Pfeiffer Adrienn Vivien, Nagy Ádám
és Kõhalmi Nikoletta Dina, Csorba
Arnold József és Timinszky Titanilla
Napsugár, Berghoffer István és Farkas
Klaudia Ilona, Simon Zoltán és Dömötör Barbara Mária, Nagy Sándor és
Szentgyörgyi Andrea, Somogyi Balázs
Zsolt és Standi Réka Katalin. Születés:
Balogh Zsolt és Németh Noémi leánya: Luca, Káldi Gábor és Eichinger
Diána leánya: Anna Karolina. Halálozás: Czillinger Sándorné sz. Nagy
Rozália, Vaczula András, Lipi Sándorné
sz. Nagy Katalin, Szabó Vendelné sz.
Benkõ Ilona, Kerekes Zoltánné sz. Tóth
Irma, Venczel Ferencné sz. Takács Éva
Mária, Mórocz Zoltánné sz. Szabó
Irén,Horváth Dezsõ, Patyi János, Döme
István, Petõ Tiborné sz. Vas Irén.
Nagysimonyi Halálozás: Hetyei Endre
László.

Autószentelés Celldömölkön
Szent Kristóf azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezését történetileg
nem lehet egyértelmûen igazolni,
mégis igen nagy tiszteletnek örvend. A
legenda szerint hatalmas termetû ember volt, csaknem 6 méter magas.
Ezt a rendkívüli adottságát pedig arra
használta, hogy – egy folyó mellett
kunyhóban élve –, az embereket a vállán cipelte át egyik partról a másikra.
Egy napon, merthogy minden vágya
Krisztus szolgálata volt, egy kisgyermek jelentkezett nála, hogy szeretne
átkelni a megáradt folyón. Kristóf
megörült, hogy lesz egy könnyû fuvarja, és átkelt, gyerekkel a vállán a túlsó
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partra. csak ezt követõen ébredt rá,
hogy a gyermek Jézusnak segített.
Szent Kristóf napja alkalmából, hagyományt teremtõ szándékkal indította el
a kezdeményezést Németh Zoltán
atya, a Magyar Autóklub Nyugat-Dunántúli régiója közremûködésével. A

vasárnapi misét követõen a Kegytemplom elõtti téren sorakoztak fel az
autósok, hogy a templom fõbejárata
elõtt, egy pillanatra megállva, megkapják az áldást a plébánostól. Majd
átvehették az autóklub matricáját,
amely igazolta megjelenésüket a szentelésen.
A 25-30 autós és egy motoros részvétele bebizonyította, hogy a rendezvény
hagyományt teremtõ lehet. Egy dolog
azért még szükséges a biztonságos
közlekedéshez, a szabályok betartása,
mások életének, testi épségének megóvása, a magunké mellett. Immár biztosra vehetõ, hogy 2019-ben folytatódik ez a kezdeményezés.
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» MÛVELÕDÉS

Ütõs élmény a nyárban – ismét dobvarázslat a kráterben
Szeretett Ság hegyünk krátere önmagában is különleges és lenyûgözõ, de
még impozánsabbá válik, ha látványa
más élménnyel is kiegészül. Erre hivatott a mostanra már hagyományossá
vált nyári Kráterkoncert, melynek negyedik éve visszatérõ fellépõje a kõszegi Ataru Taiko ütõegyüttes, japán
dobszínház. A dobosok idén július 7-én
vették birtokba a különleges akusztikával bíró teret, hogy ismét népes közönség elõtt mutassák be egyedülálló produkciójukat.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szervezésében, Celldömölk
Város Önkormányzata, és a VulkánSágTDM támogatásával létrejött nagyszabású program elején Fehér László polgármester, valamint Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz-

pont és Könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket. A rendezvényen részt vett dr. Hende Csaba, az Országgyûlés alelnöke, Majthényi László,
a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, és
Söptei Józsefné Celldömölk alpolgármestere is. A dobok hívó szavára idén
is több mint 1300-an gondolták úgy,
hogy részesei lesznek egy ütõs nyáresti élménynek, mely az egyedi hangzás
mellett ezúttal is különleges fényeffektekkel gazdagított bemutatóval adott
ízelítõt a japán kultúrából. Az ütõegyüttes minden évben szolgál újdonsággal, az idei koncerten a japán stílushoz illõ táncszínházi elemek tarkították az elõadást, nem nélkülözve a
humor eszközeit, így vidámságból, derûbõl sem volt hiány. A közel kétórás
dobmágia pedig a szívekbe költözõ
misztikus ritmusával ismét maradandó
élményt nyújtott a kellemes nyári
langymelegben egy csodálatos környezetben.
»REINER ANITA
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Álláspályázatok a Népjóléti Szolgálatnál
1. A Népjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Népjóléti Szolgálat – Szociális Konyha
Dietetikus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû 2018. 09. 01 –
2019. 06. 30-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Vas megye,
9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok: A
dietetikus, táplálkozási tanácsadó munkakör rendeltetése biztosítani az ellátottak teljes körû dietetikai ellátását,
miközben az élelmezést a leggazdaságosabban állítja a terápia szolgálatába.
Napi feladatok közé tartozik megtervezni az intézményben a különbözõ diétákat, elkészíteni a diéta fajtáinak
megfelelõ anyagkiszabást, megbeszélni a szakácsokkal az elkészítési módot,
ellenõrizni az elkészítés megfelelõségét. A dietetikus kötelezõen látogatja az intézmény részlegeit és ott megbeszélést folytat az ellátottakkal az
élelmezésre vonatkozólag mennyiség,
minõség, összeállítás, egyéni kívánságok tekintetében. Rendszeresen ellenõrzi a részlegekben folyó étkeztetési
munkát: tálalást, kiszolgálást, ételük
hõmérsékletét, higiéniás elõírások be-

tartását. Az élelmezési üzem mûködésében részt vesz. Ezen tevékenységét
az élelmezésvezetõ útmutatása alapján végzi. Étlapkészítés, anyagkiszabáskészítés, gépi könyvelés-bevételezés, kiadás. Ügyel a higiénés szabályok betartására, betartatására. A HACCP rendszer ismerete és betartása kötelezõ
érvényû a munkavállalóra.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Fõiskola. Dietetikus
• Felhasználói szintû MS Office (Irodai
alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány.
• Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, motivációs levél, a pá-

lyázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06 95/525-923-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti
Szolgálat címére történõ megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: U7-162-1/
3/2018, valamint a munkakör megnevezését – Dietetikus.
vagy
• Elektronikus úton Szabó-Ipsics Annamária részére a nsz.alapszolg@cellkabel hu e-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Szabó-Ipsics Annamária, Vas megye, 9500 Celldömölk,
Szalóky Sándor utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. augusztus 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a www.nszcell.hu
honlapon szerezhetõ.

2. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Népjóléti Szolgálat –
Házi segítségnyújtás
gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2018. 10. 18 – 2019. 06.
30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9500
Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A házi segítségnyújtás feladata
segítséget nyújtani az ellátást igénybe
vevõnek abban, hogy fizikai, mentális,
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és
egészségi állapotának megfelelõen,
meglévõ képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen. További feladat az
ellátott fizikai, mentális és egészség-

***
ügyi állapotának hosszú távon történõ
megõrzése. A házi segítségnyújtás feladatellátása során segíti az ellátottat
abban, hogy hosszú távon saját környezetében, életkorának megfelelõen,
egészségi állapotának szinten tartásával élje mindennapjait.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, demencia gondozó, gerontológia gondozó, fogyatékkal élõk gondozója, pszichiátriai
gondozó, szenvedélybeteg gondozó,
szociális gondozó és ápoló, szociális
szakgondozó
• B kategóriás jogosítvány
• magyar állampolgárság
• büntetlen elõélet

• cselekvõképesség
• erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• motivációs levél,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyi
adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakor a pályázatok elbírálását
kõvetõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06/95/525-923-os telefonszámon.
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3. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Népjóléti SzolgálatIdõsek Nappali Ellátása
gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2018. 08. 21–2018. 12.
31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9500
Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben
képes idõskorúak idõsek klubjában
történõ napközbeni gondozása. A gondozó feladata a foglalkozások felügyeletének ellátása, biztosítása; a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; állandó kapcsolattartás az egészségügyi intézményekkel;

» HIRDETÉS

a klubban kötelezõ adminisztrációk, nyilvántartások naprakész vezetése; rendezvények megszervezése, lebonyolítása; külsõ programok megszervezése;
idõskorúak idõsek klubjában történõ
napközbeni gondozása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény
megállapításara és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, demencia gondozó, gerontológiai gondozó, fogyatékkal élõk gondozója, pszichiátriai
gondozó, szenvedélybeteg gondozó,
szociális gondozó és ápoló. szociális
szakgondozó.
• B kategóriás jogosítvány.
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,

• cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• motivációs levél,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását
követõen azonnal betölthetõ
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 15.
A pályázati kiírassál kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt a 06/95/525-923-os telefonszámon.

Celldömölk Város Önkormányzata és
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, Családját és
Barátait

a Kiss Péter emlékére
létesített park és
csobogó avatására.
Az ünnepség időpontja:
2018. augusztus 19. (vasárnap)
10.00 óra
Helyszín:
Celldömölk, Városháza tér
Ünnepi köszöntőt mond:
Fehér László,
Celldömölk város polgármestere,
a Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület elnöke
Emlékező beszédet mond:
Dr. Ipkovich György ügyvéd
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Új helyre költözött a hússzaküzlet
1991-ben, családi húsipari vállalkozásként indult a Babati és Társa Kft., már
ekkor azt a kiemelt célt tûzve ki maga
elé, hogy vásárlói számára állandó,
kifogástalan és ellenõrzött minõséget
biztosítson. A cég azóta – elsõsorban a
fõ tevékenységi körével, sertésvágással és húskészítmények gyártásával –
Nyugat-Magyarország egyik legjelentõsebb húsipari vállalkozásává vált,
mûködésében továbbra is a kifogástalan minõséget és a szakmai hozzáértést szem elõtt tartva.

– A Babati és Társa húsfeldolgozó Kft.
egy körmendi telephelyû húsüzem,
mely családi vállalkozásként mûködik,
jelenleg 160 fõvel. Elsõsorban sertésvágással és húskészítmények gyártással foglalkozunk, Nyugat-Magyarország
több településén is rendelkezünk saját
üzlettel. Dióhéjban így lehetne bemutatni vállalkozásunkat. A celldömölki
üzlet költözésével kapcsolatban annyit
tudunk elmondani vásárlóink számára,
hogy a bolt a megszokott helyérõl
(Tesco) külsõ tényezõk miatt volt kény-

A cég jelenleg egy 20.000 m2-es telephellyel rendelkezik Körmenden, több
mint 100 fõt foglalkoztat, mindennapi
mûködéséhez, a felvásárláshoz és értékesítéshez saját gépjármûparkkal rendelkezik. A Babati az elmúlt évtizedek
során 13 önálló üzletet is megnyitott,
többek között Zalaegerszegen, Szombathelyen, Sárváron, Vasváron, és immár több mint 8 évvel ezelõtt Celldömölkön is. Közel egy évtizede szolgálja
ki tehát vásárlóit a Babati üzlete a
városban, augusztus elejétõl már egy új
helyszínen. A Babati celldömölki üzlete
korábbi helyérõl a Széchenyi utca 1.
szám alá költözött. A részletekrõl Babati
Veronika üzletvezetõ nyilatkozott:

telen távozni, szerencsére azonban sikerült egy sokkal frekventáltabb helyet
találnunk, így mostantól a városközpontban bérlünk üzlethelyiséget. A
Babatinál mindig a házias ízek álltak a
gyártás középpontjában, termékeinket
a régi, hagyományos ízvilágnak megfelelõen készítjük, ami magába foglalja
az egyedi fûszerezést és a hagyományos füstölést. Elõdeink legértékesebb tradícióit megõrizve, egyedi receptek alapján készítjük az ízletes húsos finomságokat: kolbász- és szalámiféleségeket, füstölt termékeket, szalonnákat. Mindehhez szakképesített
munkatársakat foglalkoztatunk, akik
maximálisan ki tudják szolgálni a helyi

» PROGRAMAJÁNLÓ
• augusztus 17. (péntek) 17 óra –
Kiállításmegnyitó a Mátyás király
emlékév alkalmából. Köszöntõt
mond Pálné Horváth Mária, A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója. A kiállítást
megnyitja Lendvai Istvánné történelem tanár, a celldömölki honismereti munkaközösség vezetõje.
Helyszín: KMKK Móritz Galéria.
• augusztus 20. (hétfõ)

17:30 Tündérkert daloló. Szabó
Andrea zenés, verses mûsora gyerekeknek
18:00 Sláger-mix. Varga Diána és
Varga Zsófia elõadásában
19:00 Operett és musical varázs.
Fellépnek: Újhelyi Andrea, Haraszti
Elvira, Filipov Gyenis Erika, Radányi
Gréta, Öller Roland
(A szereplõ változtatás jogát fenntartjuk!)
20:00 A Sipõcz Band koncertje
21:30 Tûzijáték
A rendezvény ideje alatt ugrálóvár és
kirakodóvásár várja a vendégeket!
Helyszín: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin
tér 1. (Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár elõtti tér)
Rossz idõ esetén a programok helyszíne a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színházterme.
lakosokat. Továbbra is várjuk vásárlóinkat a celldömölki üzletünkben!
A Széchenyi utcai üzlet augusztus 6-tól
nyitotta meg kapuját a vásárlók elõtt, a
nem hivatalos eseményre meghívást
kapott Fehér László polgármester, valamint Szakács Zoltán, a Babati Kft. kereskedelmi igazgatója. Szakács Zoltán
hangsúlyozta, üzletük egy színfolt lesz
Celldömölk számára, mely a hagyományos, parasztos ízeket hozza el vásárlóinak, kizárólag magyar sertéshúsból. A
Babati tehát továbbra is változatlan
színvonallal és állandóan frissülõ akciókkal várja régi és új vásárlóit, a
Széchenyi utca 1. szám alatt, minden
(X)
hétköznap és szombaton!

Pályázat háziorvosi asszisztens munkakörre
Celldömölk Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet az 1. számú háziorvosi körzet háziorvosi asszisztens munkakör betöltésére.
Részletek Celldömölk város honlapján, www.celldomolk.hu Önkormányzat/Álláshelyek fül alatt találhatóak.
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» SPORT

Tornagyõztes a CVSE
Július 28–29-én, Barcson került megrendezésre a 39. Négy Város Labdarúgó Torna. A
somogyi település csapatán kívül a Lenti,
a Körmend és a Celldömölk együttese vett
részt a két napos tornán. A sorsolás a két
vasi riválist rögtön az elsõ találkozóra öszszehozta, így Körmend–Celldömölk és
Barcs–Lenti elõdöntõket rendeztek a szombati játéknapon.
FC Barcs – Lenti TE 2-1
A két csapat játékán nem látszott az osztálykülönbség, a vendégek nagy elánnal
vetették bele magukat a találkozóba. A
házigazdák egy lesgyanús szituáció végén
jutottak elõnyhöz, és újabb találatukkal
megduplázták góljaik számát. A vendégek
ekkor sem adták fel, és egy igazán tetszetõs góllal szépítettek, de erejükbõl az
egyenlítésre már nem futotta.
Celldömölki VSE – Körmend FC 2-2 (1-1), tizenegyesekkel: 4-1
A celliek léptek fel támadóan, a körmendi
együttes a saját térfelére rendezkedett be.
A mieink elõtt adódott több lehetõség, ám
egy szöglet után kipattanó labdát Balikó
juttatott Osvald kapujába, így az elsõ
lehetõségébõl vezetést szerzett a piros-fekete alakulat. A játék képe nem változott
a folytatásban, továbbra is a celliek akarata érvényesült, és még a fordulás elõtt
egy formás támadás végén Klauzer egyenlített. A második félidõ is CVSE fölénnyel
telt, Piri Balázs büntetõbõl megszerezte a
vezetést a kemenesaljaiaknak. Az elõny
nem altatta el Kovács Balázs együttesét,
továbbra is támadásban maradt, ám egy
kontratámadás végén egalizált a Körmend, és mivel több találat nem esett a
lefújásig, jöhettek a büntetõk, melyeket a
celliek lényegesen jobban lõttek, mint a
körmendiek, így a Barcs elleni fináléra a
mieink készülhettek.
A második játéknapon még az elõzõ
napinál is nagyobb hõség fogadta a csapatokat, így a szervezõk kis híján a rövidített játékidõ mellett döntöttek, ám végül mégis maradt a klasszikus 2x45 perc,
ivószünetekkel kiegészítve. A harmadik
helyért a Lenti és a Körmend csapott
össze, elõzetesen talán mindenki a vasiak
sikerét várta ezen a találkozón.
Lenti TE – Körmend FC 2-2 (2-0), tizenegyesekkel: 8-7
A zalaiak kapták el jobban a fonalat,
ráerõltették akaratukat a meglehetõsen
tartalékosan felálló körmendiekre. Igyekezetük nem is maradt eredmény nélkül,
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»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

hisz az elsõ 45 perc végére kétgólos
elõnyt dolgoztak ki. Fordulás után Czimber
és Balikó villant, kiegyenlítve a találkozót.
A lefújásig már egyik fél sem talált a hálóba, így következhetett a büntetõpárbaj. A
lentiek kapusa, Balogh Balázs nagyszerû
teljesítményt nyújtva, 3 tizenegyest is hárított, így a zalaiak nyerték a találkozót, és
harmadikként zárták a tornát.
Celldömölki VSE – FC Barcs 2-1 (1-1)
A nagy hõség nem tett igazán jót a találkozónak, de a zavaró tényezõk közé sorol-

ben, rengeteg támadást vezetett. a barcsiak minden erejét lekötötte a védekezés. A
nagy fölény szerencsére nem bizonyult
meddõnek, Kovács Zalán ugyanis megszerezte a gyõzelmet jelentõ gólt. A Celldömölk a két nap során mutatott játékával
megérdemelten nyerte meg az idei tornát,
megszerezve ezzel 13. elsõségét. 2019ben Lenti lesz a házigazdája a 40. Négy
Város Tornának, és az elõzetes tervek szerint igazán nagy durranásra készül a zalai
település.
A 39. Négy Város Labdarúgó Torna végeredménye: 1. Celldömölk VSE, 2. FC Barcs,
3. Lenti TE, 4. Körmend FC

hatjuk még a hazai játékvezetõket is. Ilyen
körülmények ellenére is a Celldömölk dominált a mérkõzés során, ám egy nagyon
véleményes tizenegyes értékesítésével a
házigazdák jutottak vezetéshez. A vasi legényeket azonban nem olyan fából faragták, hogy az ilyen apróságok eltántorítsák
õket terveik megvalósításától, így továbbra is mindent elkövettek, hogy tornagyõztesként zárják a kétnapos küzdelmeket. Igyekezetüket aztán siker koronázta,
hisz Piri Balázs révén a szünet elõtt sikerült egyenlíteniük, így a második játékrészt ismét egálról kezdhették a felek.
Fordulás után végig a CVSE játszott fölény-

Különdíjak:
Gólkirály: Piri Balázs (Celldömölki VSE 2
gól). Legjobb játékos: Klauzer Ádám (Celldömölki VSE). Legjobb kapus: Balogh
Balázs (Lenti) A 39. Négy Város Labdarúgó
Tornát az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága támogatásával Barcs Város Önkormányzata és az FC Barcs Labdarúgó Club
rendezte. A díjakat Nuszpl Árpád önkormányzati képviselõ, Fehér László polgármester (Celldömölk), Horváth László polgármester (Lenti), valamint Karsai Tibor,
az elsõ torna (1980) barcsi résztvevõje adta át.
»CSUKA LÁSZLÓ

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Munkatársat keresünk
szergényi telephelyünkre
állatgondozói munkakörben
Feladatok: állatok körüli teendõk ellátása (pl. takarítás,
gondozás, gyógyszerezés, egyéb fizikai munka).
Amit elvárunk: állatszeretet, büntetlen elõélet,, nagy
munkabírás, rugalmasság és csapatjátékos szemlélet.
Amit kínálunk: kellemes munkakörnyezet, energikus,
vidám csapat, szükség esetén szállás biztosítunk.
Munkakezdés azonnal.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, nettó fizetési
igény megjelölésével az info@noeallatothon.hu email címen lehet.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
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Tankoljon jó minõséget jó áron!

