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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

Új Kemenesalja » 2019. 08. 23.

» AKTUÁLIS

Csoportszobával bõvült a Városi Bölcsõde
Celldömölkön 1950 óta mûködik bölcsõde, 1967 óta üzemel – többek között – a jelenlegi helyén is. Az intézményt 2008-ban újította fel az önkormányzat 130 millió forintos uniós támogatásból. Most – az igények növekedtével – újabb csoportszobával bõvült az intézmény.
Bájos mûsorral készültek a bölcsisek,
hogy megünnepeljék az intézmény új
csoportszobáját.
Ezután Fehér László, Celldömölk város
polgármestere köszöntötte a jelenlévõket, majd röviden összefoglalta a pályázati elõzményeket. Elmondta, hogy
2008-ban az önkormányzat 130 millió
forint uniós forrásból a bölcsõdén teljes
körû felújítást hajtott végre. 2019-ben
a bölcsõdefejlesztést egyrészt 24 millió
forint pályázati forrásból, valamint 12
millió forint önkormányzati támogatásból sikerült megvalósítani. Az eddigi
négy csoportszobás intézmény most

egész járásból fogadja a gyermekeket,
ezzel is támogatva a dolgozó szülõket.
Fehér László köszöntötte a Tesco képviseletében jelenlévõ Iker László áruházvezetõt és Varga Gabriella régiós

ötre bõvült, az eddigi 48 férõhely most
55 kisgyermek befogadását teszi lehetõvé. A csoportszoba-bõvítésnek köszönhetõen a dolgozói létszám 12-rõl
14 fõre növekedett. Örömét fejezte ki,
hogy a többi csoportszobába és a
konyhára is tudtak új berendezési tárgyakat, eszközöket vásárolni, valamint
jelentõsen bõvült az udvari játékok
száma is. A kisgyermekek védelmét
szolgálja a szintén most felszerelt árnyékoló.
A városvezetõ kitért a többi, közelmúltban felújításon átesett köznevelési intézményre is: teljesen megújult a
Vörösmarty úti óvoda, de idén cserélték a tetõszerkezetet a Koptik úti, valamint az alsósági óvodán is. A
városvezetõ kifejtette, hogy az intézmény nemcsak a városból, hanem az

menedzsert, akik szintén jelentõs adománnyal, mintegy egymillió forinttal
járultak hozzá a bölcsõdés korosztály
életének komfortosabbá tételéhez.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ
hangsúlyozta: – Egy olyan létesítmény
jött létre, illetve bõvült, amely mind a
szülõknek, mind az itt dolgozóknak a
megelégedésére szolgálhat. Ezzel tulajdonképpen a célunkat is látnunk kell,
hiszen önmagában, hogy létrehoztunk
egy bölcsõdei fejlesztést, fontos egy
adott nemzedéknek, korosztálynak.
Ugyanakkor az is mindig mindenki szeme elõtt kell, hogy lebegjen, aki Celldömölkért akar tenni, hogy ezek a gyerekek milyen városban fognak felnõni.
Milyen lehetõségeik lesznek, amikor
felnõnek, meghozzák-e azt a döntést
majd, hogy ebben a városban maradja-

nak. Ez a végsõ cél, aminek érdekében
mindenkinek dolgoznia kell, akinek
fontos Celldömölk, hogy ezek a gyerekek ne csak itt, a bölcsõdében legyenek jó körülmények között, hanem
egyszer majd lakóhelyüknek válasszák
ezt a várost.
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke a közelmúltban átadott
és a folyamatban lévõ sikeres projektekrõl tett említést: – Az elsõ olyan ötéves önkormányzati ciklus végén vagyunk, amelyben a megyei önkormányzat új feladatkört vállalt. Jelentõs
szerepet töltött be a településfejlesztésben, amelynek teljes keretösszege
21,4 milliárd forint volt, ebbõl 110 százalékot sikerült ide lehívni, az eddig elnyert 3 milliárdhoz még érkezik jó pár
millió forint. A TOP-nak Celldömölk is
kedvezményezettje volt, a bölcsõde
fejlesztésén kívül még négy projekt
elõttük áll.
Sulyok Krisztina, a Népjóléti Szolgálat
igazgatója beszédében hangsúlyozta:
– A TOP-os pályázatnak köszönhetõen
olyan intézményt avathatunk, amely
még korszerûbb körülmények között
fogadja a régi és a leendõ bölcsõdés
gyermekeket. Ehhez szükség volt egy
új épületrész kialakítására, tárgyi eszközök beszerzésére, humán erõforrásra.
Kicserélték az elhasználódott eszközöket, és a kapacitásbõvítés érdekében
fejlesztették a bölcsõde saját konyháját: sütõberendezést, hûtõket, konyhai
kisgépeket vásároltak. A Tesco áruház
újranyitása alkalmából is támogatást
nyújtott, amelynek révén – széles körû
összefogásnak köszönhetõen – a bölcsõde egymillió forint értékben vásárolhatott játékokat.
»LOSONCZ ANDREA
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Szent István, az államalapítás és az új kenyér ünnepe
Államalapító Szent István királyunkra
emlékezünk augusztus 20-án, de az új,
a mindennapi kenyerünk ünnepe is ez
hosszú évtizedek óta. A Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár színháztermében tartották a rendezvényt
idén is e jeles napon az önkormányzat
szervezésében.
A Himnuszt követõen Kovács Kinga
elõadásában hangzott el a Szent István-ének, majd Fehér László városvezetõ köszöntötte a megjelenteket. Köszöntõjében hangsúlyozta: az államalapítás ünnepe nemcsak a legrégebbi
ünnep, de egyik legkedvesebb is, hiszen az alkotásnak örülhetünk. Celldömölk idén ünnepli várossá avatásának
40. évfordulóját; ha összevetjük a régi
városképet a maival, láthatjuk, mekkora változás következett be lakóhelyünk
életében. Köszönhetõ ez annak a kö-

zösségnek is, akik itt élnek, hiszen a
legtöbben elhivatottságból teszik a
dolgukat. Az elmúlt idõszak fejlesztései
között tudhatjuk a bölcsõde, két óvodaépület, az iskolák, a rendelõintézet,
a piac megújítását, de hamarosan átadásra kerül a város egyik ékköve, a
felújított kolostor épülete is. Örömét és
köszönetét fejezte ki az iránt, hogy
városvezetõként a 4., a megyei döntéshozásban a 3. ciklusát tölthette, ezzel is hozzájárulva Celldömölk arculatának kialakításához. Köszönetét fejezte
ki továbbá mindazoknak, akik a munkáját segítették: közvetlen munkatársainak, akik elõsegítették az ötletek
tervvé válását, valamint a megyei illetve országos döntéshozásban részt
vevõknek, akik a tervek valóra váltásához nyújtottak segítséget. Beszéde végén a városvezetõ szeretettel gratulált
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tus lelkészek megszentelték illetve
megáldották az új kenyeret, majd a
Magyarország címû népszerû dalt halla kitüntetetteknek, és örömét fejezte
ki, hogy ilyenkor egyrészt az önkormányzati, állami intézményekben dolgozókat tüntetik ki, másrészt a magánszférában dolgozók érdemeit is
egyre inkább elismerik, és arra érdemesnek tartják mások is.
Ezt követõen Ágh Péter ünnepi beszédében hangsúlyozta Szent István nagy-

ságát: megvédte Magyarország függetlenségét egy olyan korban, amikor
egyértelmû lett volna az önfeladás, hiszen akkor is a nagyhatalmak diktáltak.
Olyan erõs államot sikerült kiépítenie,
amely ma is Európa szívében él, õrzi
határait, értékeit, amelyek nélkül nem
létezhet. István nem rettent meg a régi
rend híveitõl, kiállt a Nyugatrómai
Birodalom ellen is. Ehhez magyaros
fondorlat, magyaros bátorság kellett.
Az állam alapjait két erõs értékrend képezte, a függetlenség és a keresztény
kultúra. Megtanított arra, miért fontos
a jövõkép, a kiállás – ma is ösztönzést
tudunk ebbõl meríteni.
Ezután Reményik Sándor: Mindennapi
kenyér címû verse hangzott el Tóth
Marci elõadásában, majd Németh Zoltán katolikus plébános, Rác Dénes
evangélikus és Füstös Gábor reformá-

gathatta meg a közönség Kovács Kinga
elõadásában. Ezt követõen Fehér László
polgármester, Söptei Józsefné alpolgármesterasszony és Farkas Gábor jegyzõ
kitüntetéseket és emléklapokat adott
át az arra érdemeseknek: „Celldömölk
Városért Érdemérem” kitüntetést kapott pedagógusnap alkalmából Dankáné Harkai Zsuzsanna, Dr. Gulyásné
Tinger Tünde, Lendvay Istvánné, Seregélyné Szabó Klára, Soós Andrea, Szelestey Izabella. „Celldömölk Városért
Érdemérem” kitüntetést kapott Semmelweis-nap alkalmából Dr. Bérdi
Zsolt, Csupor Józsefné Erika, Hujberné
Verasztó Ibolya, Õri Gyöngyi Judit, Papp
Ferencné. „Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetésben részesült Csihar
Csabáné, Erdélyi Róbert, Erõss Elemér,
Finta Zoltánné Kontics Ilona, Lukács
Erzsébet, Skriba Zsolt. „Celldömölk Városért Emléklap” kitüntetésben részesült Deme Judit, Kupi Miklós, Lakatosné
Péter Andrea, Vécsei Istvánné, Zsámboki Zoltán. Idén is kiosztották az arra
legérdemesebb tanulóknak a Kiss
Péter-díjat. Dr. Petykó Csilla, Kiss Péter
néhai kancelláriaminiszter özvegye és
Fehér László, a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület elnöke idén
Szélesi Sárát, a Celldömölki Városi
Általános Iskola végzõs diákját, valamint Baranyai Domonkost, Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs tanulóját részesítette kitüntetésben.
»LOSONCZ ANDREA
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» KITÜNTETETTEK

Kitüntetéseket vettek át
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pedagógusnap alkalmából
„Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetést adományozott a város közoktatási feladatellátásban végzett kiemelkedõ tevékenységért, magas színvonalú és lelkiismeretes munka elismeréseként. Pedagógusnap alkalmából kitüntetésben részesültek:
Dankáné Harkai Zsuzsanna a celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett, majd Szombathelyen, a Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskolán szerezte meg
a tanítói szakképesítést 1980-ban népmûvelés és orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel. Pedagógusi pályafutását Celldömölkön,
az Eötvös Loránd Általános Iskolában kezdte
meg, majd néhány év után a Gáyer Gyula
Általános Iskolában folytatta, s tanított az
iskolában egészen ez évben történõ nyugdíjazásáig. Tanítványait szigorúan, következetességgel készítette fel napi munkája során, és a versenyekre való felkészüléseket
is lelkiismerettel, odaadással végezte. A
pedagógus életpálya kihívásaihoz sikeresen
alkalmazkodott, folyamatosan képezte magát, új módszerekkel, eljárásokkal ismerkedett meg. Sok idõt fordított az informatikai
ismeretei gazdagítására, amelyet tanulói
számára is szívesen oktatott. Diákjai határozott és segítõ pedagógusként tartják számon, akik számíthatnak rá.
Osztályfõnökként szülõkkel való kapcsolata
is tanítványai elõrehaladását, fejlõdését
szolgálta. Szakmai tudása, közösségi és
emberi magatartása követendõ példa.
Dr. Gulyásné Tinger Tünde a celldömölki
gimnáziumban érettségizett 1989-ben. A
pedagóguspálya iránti elhivatottságát családjából hozta, szüleit is elismert pedagógusokként tartják számon Celldömölkön.
Elsõ diplomáját a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán szerezte matematika–kémia szakon, majd egyetemi diplomát a
Debreceni Egyetem matematika kiegészítõ
szakán. Fõ szakiránya mellett érdeklõdése
más területeken is jelentkezett, így oktatási
informatikus végzetséget is szerzett. Pedagógusi pályáját az alsósági Berzsenyi
Lénárd Általános Iskolában kezdte meg
napközis nevelõként, majd egy év után a
káldi általános iskola matematika–kémia
szakos tanára lett. 2000-ben tért vissza
egykori gimnáziumába matematika szakos
tanárként. Munkaközösség-vezetõként felelõsen irányítja szakmai közösségét, szaktanárként azok közé a pedagógusok közé tartozik, akik képesek arra, hogy tantárgyukat
megszerettessék tanítványaikkal. Lelkesen
támogatja a tehetséges diákokat, és türelmesen segíti a nehézséggel küzdõket.
Osztályfõnökként határozott és következetes, tanítványai tisztelik.
Lendvay Istvánné, Ami Alsóságon járt általános iskolába, középiskolaként közgazdasági
szakközépiskolát választott. Képesítés nélküli
nevelõként kezdett dolgozni, majd a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát 1976-ban.

Tanított Kemenesalja több településén is,
majd egykori iskolájában, Alsóságon helyezkedett el. 1982-tõl az akkori Gáyer Gyula
Általános Iskola, majd 2000-tõl a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola pedagógusa volt, ahol e tanév végén fejezte be pedagógusi pályafutását. Tanári tevékenysége
központjában a magyar nyelv és irodalom,
valamint a történelemtudomány ápolása áll.
Évtizedek alatt gyermekek sorát készítette
fel szavaló, irodalmi és nyelvészeti helyi, régiós és országos versenyekre, melyeken
eredményesen szerepeltek. Osztályfõnökként a gyermekek közösségeit, munkaközösség-vezetõként a pedagógusok szakmai
köreit irányította kiemelkedõ tudással, lelkiismeretesen. Tapasztalatait, szakmai ismereteit szívesen adta át a fiatalabb pedagógus
generációnak, tanítványai közül sokan választották ezt a pályát. ár gyermekként, az
alsósági iskola tanulójaként szívesen foglalkozott helytörténettel, honismerettel.
Több évtizede tagja, 2012 óta vezetõje a
2014-ben Pro Urbe Celldömölk Díjjal kitüntetett Honismereti Munkaközösségnek, és a
Vas Megyei Honismereti Egyesület titkári
funkcióit is ellátja.
Seregélyné Szabó Klára az általános iskola
alsó tagozatát Izsákfán, a felsõ tagozatot
Alsóságon végezte, majd a Celldömölkön
töltött gimnáziumi évek során alapozta
meg további tanulmányait. A Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskolán 1979-ben szerezte meg tanítói képesítését könyvtár és
orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel.
Ostffyasszonyfán, a Petõfi Sándor Általános
Iskolában helyezkedett el, majd gyermekei
születése után került Celldömölkre, a Gáyer
Gyula Általános Iskolába. Jogutód intézményébõl, a Celldömölki Városi Általános
Iskolából ment nyugdíjba e tanév végén.
Pedagógusi tevékenysége a kisiskolás korú
gyerekek oktatásához-neveléséhez kapcsolódott. Szívvel-lélekkel tanította tanítványait. Sok gondot fordított a rászorulók megsegítésére, ez irányú szakmai fejlõdéséért
fejlesztõ pedagógusként szakvizsgázott. Tanítói-nevelõi munkáját pontos felkészülés,
precíz munka jellemezte, másfél évtizedig
munkaközösség-vezetõként segítette az iskolavezetést. Pedagógusi pályája során 21
gyermekközösség osztályfõnöke volt.
Nyaranta szívesen táboroztatta a gyermekeket. Szakmai tudását, tapasztalatait megörökítve, társszerzõként több kiadvány létrehozásában mûködött közre.
Soós Andrea Baján, két tannyelvû gimnáziumban érettségizett 1994-ben, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán
kezdte meg tanulmányait német szakos tanár és mûvelõdésszervezõ szakon. 2008ban a veszprémi Pannon Egyetemen szerzett német nyelv és irodalom szakos diplomát. 2000 és 2005 között a Pécsi Tudományegyetemen oktatásszervezõi, tanulmányi elõadói, külügyi elõadói feladatokat
látott el, 2005-tõl él és dolgozik Celldömölkön. A szakképzõ iskolában elõbb

nyelvtanárként tanított, majd az összevont
középiskola igazgatóhelyettese volt. Az iskolák államosítását követõen szétvált intézmény szakképzõ része, az Eötvös Loránd
Szakgimnázium és Szakközépiskola a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrumhoz
tartozik, az új intézmény megalakulása óta
az iskola igazgatói pozícióját tölti be. Határozottan, jó kapcsolatokat ápolva irányítja
intézményét.
Munkája során szem elõtt tartja a hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû
diákok felkarolását, mindemellett magáénak érzi a tehetséges tanulók kibontakozásának elõsegítését is, fáradozásai középpontjában egy valódi tanulóközpontú iskola
kialakítása áll. Szívügyének tekinti a szakképzés népszerûsítését.
Szelestey Izabella 1979-ben óvónõként
kezdte pedagógus pályáját. 1989-tõl az
egykori Gáyer Gyula Általános Iskolában
dolgozott napközis nevelõként, majd osztálytanítóként az eltérõ tagozaton. 1995ben a Bárczi Gusztáv Tanárképzõ Fõiskolán
szerzett gyógypedagógus képesítést. Az eltérõ tagozat megszûnte után napközis
nevelõ lett a Celldömölki Városi Általános
Iskolában. 2013-tól e tanév végéig, nyugdíjba vonulásáig az Alsósági Tagiskolában a
sajátos nevelési igényû és a különleges bánásmódot igénylõ gyermekekkel foglalkozott, és az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait is ellátta. Nagyfokú empátia,
kreativitás jellemezte munkáját. Tudását folyamatosan továbbképzések elvégzésével
mélyítette el, így alakult ki máig ható attitûdje, aminek alapja a gyermek, a szülõ
tisztelete, a tapintat, a másság természetes
elfogadása. Mindennapi munkáját lelkiismeretesen végzi, magatartásával, szavaival,
tetteivel jó példát mutat tanítványainak a
mindennapi élethelyzetek megoldásában.
Tanácsaival a nevelõtestület többi tagját is
támogatta az integráció megvalósításában.
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Semmelweis-nap alkalmából „Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetést adományozott a város egészségügyi–szociális ellátásában végzett kiemelkedõ tevékenységért, magas színvonalú és
lelkiismeretes munka elismeréseként.
Dr. Bérdi Zsolt Pécsett született, az általános
iskolát a Tolna megyei Sárszentlõrincen végezte, majd 1979-ben költözött szüleivel és
öccsével Celldömölkre, ahol édesapja körzeti
orvos, édesanyja az akkori Városi Tanács
Igazgatási Osztályának vezetõje lett. 1983ban érettségizett a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban, majd felvételt nyert a Pécsi
Orvostudományi Egyetemre, ahol 1988-ban
fogorvosi diplomát szerzett. 1990-ben a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen Fog- és Szájbetegségek szakorvosi
vizsgát tett. A diploma megszerzése után feleségével Celldömölkre költöztek, itt él azóta
is családjával. 1988 óta dolgozik fogászati
alapellátásban városunkban. Munkáját a jó
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felkészültségen alapuló gondos, körültekintõ, lelkiismeretes munkavégzés, magas
szakmai elhivatottság jellemzi. Orvosi életútja, pályája elismerésre méltó. Embersége,
szakmai munkája példamutató, munkatársai
becsülik, a lakosság legnagyobb megelégedésére végzi mindennapi feladatait.
Csupor Józsefné, Erika az általános iskolai tanulmányait Celldömölkön végezte, majd
1981-ben szerzett általános ápoló-általános
asszisztens képestést az Entzbruder Dezsõ
Egészségügyi Szakiskolában Szombathelyen.
1994-ben szülésznõi szakosítót végzett.
Gyermekei születését leszámítva 1981-tõl
folyamatosan dolgozott a celldömölki kórház belgyógyászati osztályán, majd 1992ben a szülészeti osztályra átkerülve szülész-

gozni asszisztensként. A méltán jó nevû intézményben részt vett a vérellátó állomás
kiszállásain és a vérfeldolgozásban is. Munka mellett tovább képezve magát laboratóriumi asszisztensi képesítést szerzett, és a
kórház analitikai laborjában dolgozik napjainkig. Az elmúlt évtizedek során nagy szakmai tapasztalatra tett szert, amit munkája
során kamatoztat.
Lelkesedése töretlen, pontos, megbízható
szakdolgozó. Jó a kapcsolata a munkatársakkal és a laboratóriumi vizsgálatra érkezõ
betegekkel egyaránt. Nemcsak szaktudásával, de jókedvével és kedvességével is hozzájárul ahhoz, hogy a mindennapokban
hozzáforduló betegek gyógyulását elõsegítse.

gát, a celldömölki véradói körzetben a vérellátó állomás kiszállásain dolgozva segítette e cél elérését.
Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki,
kollégáin kívül a betegekkel is kedves, határozott, sokan 20-30 éve állnak a gondozása alatt. Pályafutása során magának és
hivatásának is elismerést szerzett.
Papp Ferencné Alsóságon él, ott végezte az
általános iskolát. Testvérei közül nagyobbként az iskola után munkába állt. Több helyi szövetkezetben üzemben dolgozott, 43
dolgos év után 2009-ben lett nyugdíjas.
Egész életét áthatja az emberek segítése.
„Teszem, amit Jézus rám bízott” – vallja.
Évtizedek óta tagja a Celldömölk–Alsósági
Karitásznak, 2009 óta a szervezet vezetõje.

nõként végezte munkáját 2016-ig. Három
éve a Népjóléti Szolgálat ápolónõjeként segíti az idõs embereket. Munkájában végtelen a türelme mind a rászorulók, a hozzátartozók, mind pedig a kollégáival szemben.
Rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, besegít a részleg adminisztrációs és koordinációs teendõibe. Az ellátottak
problémáinak megoldását az életkori,
egészségügyi, mentális sajátosságukat figyelembe véve segíti. Munkáját a nyitottság jellemzi, tisztelettel és empátiával fordul az ellátottak felé.
Hujberné Verasztó Ibolya 1984-ben szerzett
általános ápoló és asszisztensi képesítést az
Entzbruder Dezsõ Egészségügyi Szakiskolában Szombathelyen. A Markusovszky
Egyetemi kórház mûtõjében helyezkedett
el mûtõsnõként, majd 1987-ben a celldömölki kórház vérellátójában kezdett el dol-

Õri Gyöngyi Judit a celldömölki gimnáziumban érettségizett, majd rögtön utána a városi kórházban kezdett el dolgozni ápolóként. Munka mellett kezdett szakmai képesítést szerezni, elõbb általános ápolói, majd
1984-ben EKG asszisztensi képesítést szerzett. 1986-tól a kórház belgyógyászati osztálya ambulanciáján dolgozott asszisztensként. 2004-ben OKJ ápolóként tanult tovább, és szerzett felsõfokú ápolónõi képesítést. A kardiológiai szakrendelés kialakításával párhuzamosan 2005-ben EKG kardiológiai szakasszisztensi képesítésre is szert
tett. Napjainkig a celldömölki rendelõintézet kardiológiai szakrendelésének szakasszisztense. Munkáját lelkiismeretesen, a
betegek érdekeit szem elõtt tartva végzi.
Aktívan részt vesz ápolóként a belgyógyászati osztály munkájában is. Szívügyének
tekinti a vérellátás biztosításának fontossá-

Tevékenységük sokrétû. Négy éve minden
csütörtökön kenyeret osztanak a rászorulóknak, mintegy 25-30 család életét könynyítve meg ezzel. A ruhaadományozáson
kívül részt vesznek a vetõmagprogramban,
a kisgyermekes családoknak pelenkát osztanak. Rendszeresen részt vesznek a Nardán táborozó egyházmegyei rászoruló gyerekekrõl való gondoskodásban, palacsintát
sütnek számukra, ahova mindig magával
viszi a saját kezûleg befõzött lekvárt. Az
Alsóságon élõ idõs, beteg emberekrõl gondoskodva orvoshoz viszi, látogatja õket. Jó
kapcsolatot ápol az alsósági közösségekkel,
az óvodával, iskolával, a védõnõkkel és az
idõsek klubjával egyaránt. Szervez templomi koncertet rászoruló család javára, teadélutánokat, karácsonyi ünnepségeket az
idõseknek. A csoport és személyes munkáját többször elismerte az egyházmegye is.
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Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete állami ünnepünk, augusztus
20-a alkalmából „Celldömölk Városért
Érdemérem” kitüntetést adományoz Celldömölkért elkötelezettséggel végzett kimagasló szakmai, áldozatos és kiemelkedõ közéleti
tevékenység elismeréseként.
Csihar Csabáné, Kati Ostffyasszonyfán született, az általános iskolát és a gimnáziumot
Celldömölkön végezte. Képesítés nélküli pedagógusként kezdett el dolgozni, közben
levelezõ tagozaton 1972-ben diplomázott a
kaposvári Csokonai Mihály Fõiskola tanító
szakán. 1979 óta dolgozott a Gáyer Gyula
Általános Iskolában, ahonnan 2008-ban
ment nyugdíjba. A mindennapi tanítói tevékenysége során jó kapcsolatot ápolt a gyerekekkel, szülõkkel és kollégákkal egyaránt.
Munkaközösség-vezetõ volt, két és fél évtizeden át táboroztatta a gyerekeket a balatonrendesi táborban. Jelentõs a város civil
életében való tevékenysége. 2006 óta tagja
az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek,
részt vesz a civil szervezet minden megmozdulásában. Az egyesületi programok
megtervezésének, szervezésének és megvalósításának egyaránt motorja, adománygyûjtésükkel, adományaikkal a rászoruló
emberek segítésén túl a helyi egészségügyi
ellátás javítását célozták meg. Az egyesület
egészségügyi tematikájú, sport jellegû, életmód táborainak egykori kollégáival együtt
aktív megvalósítója volt a táborozó gyerekek és szüleik örömére.
Erdélyi Róbert Celldömölkön született, Alsóságon végezte az általános iskolát. Szombathelyen, az Orlay Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzõ Iskolában tanult szakácsnak. 1982-ben végzett, és az akkor nyíló Sághegy Étteremben kezdte meg szakmai életét elõbb tanulóként, majd alkalmazottként egy évig. Hívta a Balaton, ahol
szintén egy évet töltött el a vendéglátásban, majd visszatért Celldömölkre, az utasellátóban dolgozott. Bevonult katonának,
a Somogy megyei Kaszópusztán a repülõtiszti üdülõben és a vadászüdülõben volt
szakács, ahol a katonaság után további hat
évet töltött el. Hazatérve Kemenesaljára
elõbb Borgátán egy vendéglõben fõzött a
vendégek megelégedésére 16 évig, hat
éve pedig az alsósági intézményi konyha
szakácsa. A Celldömölki Városi Óvodához
tartozó intézményegységi konyhában az
óvodások, az iskolások és a felnõtt vendégétkezõk számára fõz.
Szereti a házias ízeket, szereti a fûszereket
használni, hogy azok még ízletesebbek legyenek az ételeket fogyasztók számára. A
munkában szorgalmas, lelkiismeretes, kollégáival barátságos.
Erõss Elemér rendõr alezredes 1985 szeptemberében kezdte hivatásos rendõri szolgálatát a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Celldömölki Rendõrkapitánysága Közbiztonsági és Közlekedési Csoportjának állományában járõr beosztásban, majd 1987-tõl körzeti
megbízotti feladatokat látott el. 1990-ben a
kapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Csoportjának parancsnok-helyettesévé nevezték ki, majd egy év múlva a
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Közrendvédelmi Osztályának osztályvezetõhelyettese lett. 1996-tõl a Közrendvédelmi
Osztályának osztályvezetõi feladatait, 2013tól a Rendészeti Osztályának vezetõi feladatait látja el. A kapitányságvezetõt távolléte
esetén 2006 óta helyettesíti, döntéseit felvállalva, színvonalasan. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, nagy hivatástudatot
érez munkája iránt. Az osztály munkáját határozottan, következetesen és eredménycentrikusan irányítja, értékelõ-elemzõ és koordináló képessége kiváló.
Széleskörû elméleti tudása eredményességben megmutatkozó gyakorlatiassággal párosul. Emberi kapcsolatait a nagyfokú kooperációs készség, a tolerancia és empátia jellemzi, munkavégzésére igényes, vezetõi kvalitását parancsnoktársai elismerik, szakmai véleményét számtalan esetben igénylik.
Finta Zoltánné Kontics Ilona Celldömölkön
született, itt járt általános iskolába, majd a
Hevesi Ákos Földmérési és Élelmiszeripari
Szakközépiskolában érettségizett, és szerzett földmérõ végzettséget 1983-ban. A
Hegyhát-Kemenesaljai Vízrendezési Társulatnál a tervezési csoportnál lett felmérõ,
ez idõben végeztek munkálatokat Celldömölkön és a környékén a gázvezeték, belterületi és külterületi vízrendszer kiépítésénél. 1995-tõl a Kemenesi Mélyépítõ Kft.-nél
dolgozott mûvezetõként a megszûnéséig.
2007-tõl egy szombathelyi vállalkozásnál
lett irodavezetõ, majd 2010-ben ismét hazajött, a Városgondnokság ingatlankezelési
ügyintézõje lett, majd a városi óvodában
óvodatitkárként, illetve egy évig az önkormányzati hivatal mûszaki ügyintézõjeként
dolgozott. 2015-tõl a Városgondnokság
igazgatói teendõit látja el. Közben folyamatosan képezte magát,a környezetvédelmi
szakelõadó, pénzügyi-számviteli ügyintézõ,
közbeszerzési referens OKJ-s képesítések
mellett andragógia szakos diplomát szerzett. Agilis, határozott jellemû, munkáját
mindig lelkiismeretesen a legjobb tudása
szerint végzi.
Igazgatóként nem csak az intézménye
mûködéséért felel, a városi feladatokban és
a fejlesztések megvalósításában való részvétel folyamatosan kihívások elé állítják, s
amelyeknek maga színvonalú szakmaisággal kiválóan tesz eleget.
Lukács Erzsébet 1982-ben diplomázott a
Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola népmûvelõ és történelem általános iskolai tanár
szakon. Elõször a pápai Jókai Mór Mûvelõdési Központ közmûvelõdési szakembere
lett, majd 1984 és 1997 között a szombathelyi Berzsenyi Dániel Ipari Szakmunkásképzõ Intézet és Szakközépiskolában dolgozott kulturális nevelõtanárként, történelemtanárként. 1997 óta dolgozik a Kresznerics
Ferenc Könyvtárban, az intézmény-összevonás óta a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban gyermekkönyvtárosként, majd feldolgozó és helyismereti
könyvtárosként. Mindennapi munkája mellett aktívan részt vesz a Kresznerics Ferenc
Anyanyelvi Verseny szervezésében és lebonyolításában, pályázatok írásában és megvalósításában. 2006 és 2014 között két cik-

luson át volt az önkormányzat képviselõtestületének tagja.
Pályafutása során szakmaszeretete, szakmai tapasztalata és embersége jellemezte
leginkább. Munkájában megbízható, pontos
és precíz, így elnyerte kollégái és vezetõi
elismerését. Munkáját precízen, lelkiismeretesen végezte, mostani nyugállományba
vonulásáig.
Skriba Zsolt Celldömölkön született és járt
általános iskolába, majd a Savaria Szakközépiskolában érettségizett és szerzett
autószerelõ képesítést. 1997-ig a Mávépcell
Kft.-nél dolgozott nehézgépkezelõként,
majd megalakulása, 1997 óta dolgozik az
akkori nevén IPR Zrt.-nél, a mai OPÁL Szolgáltató Zrt.-nél. Korábban mûszakvezetõi
feladatokat látott el, jelenleg telepvezetõhelyettesként dolgozik kiváló szakmai hozzáértéssel és megbízhatóan. Több évtizedes szakmai pályafutása mellett aktív részese a celldömölki sportéletnek. 1993-ig
kézilabdázott, 1993 és 2006 között NBI-es
kézilabda-játékvezetõként több mint 200
NB-s mérkõzésen és hat válogatott mérkõzésen mûködött közre játékvezetõ-társával. Helyi sportcsapatok, sportkörök és
versenyek szervezõje és aktív résztvevõje.
Embertisztelõ, családcentrikus. Felesége révén évtizedek óta szoros kapcsolat fûzi az
alsósági iskolához, az intézményt, az oda
járó gyermekeket nem csak anyagilag támogatja, de aktívan részt vesz az iskola
életében, programok szervezésében, 30
évig táborozott együtt velük a balatonrendesi táborban. Nem látványosan, a maga
csendes módján, de mindent megtesz embertársaiért. Az iskolán kívüli segítõkészsége nem csak személyeknek, családoknak
szól, közösségi áldozatvállalását mutatja
rendezvények önzetlen támogatásával.
Celldömölk Város Polgármestere „Celldömölk Városért Emléklap” kitüntetést adományoz hivatásában nyújtott kiemelkedõ
tevékenységért, magas színvonalú és lelkiismeretes munkája elismeréseként.
Deme Judit Celldömölkön született, pedagógus szüleivel elköltözve a városból nevelkedett. A pápai gimnáziumban érettségizett,
és 1976-ban költözött vissza Celldömölkre.
Elõbb az ÁFÉSZ-nál, késõbb a Keriparnál helyezkedett el, majd 1993-tól egészen 2011es nyugdíjba vonulásáig, 18 éven keresztül
dolgozott a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Az 1992-ben alakult Celldömölki Karitász Csoportnak tagja lett, hat éve
vezetõként irányítja a mûködésüket. A csoport csapatként dolgozik, de szükséges az
egyéni felelõsségvállalás is, tevékenységük
sokrétû. Étellel, ruhával segítik a rászorulókat, naponta osztanak péksüteményt a városban az egyik helyi pékségnek köszönhetõen. Beteglátogatói csoportjuk tagjai
tanfolyamot is végeztek, hogy szakszerûbben végezhessék támogatói tevékenységüket a kórházban, a gondozóházban, idõsek otthonában tett látogatásaik során. Idõt
szánnak a csoport építkezésére is, kirándulásokat, teadélutánokat szerveznek maguknak. Részt vesznek az egyházközösségi
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munkában, segítik a plébánia munkáját, és
együttmûködnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjával is.
Kupi Miklós 1975 óta él Celldömölkön, a
gimnáziumban érettségizett, majd családi
indíttatásból a pedagógus pályát választotta. 1991-ben diplomázott a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola történelem-népmûvelés szakán. A diploma megszerzése
után 20 évet töltött New Yorkban, majd hazatérve két évig tanított a sárvári Gárdonyi
Géza Általános Iskolában, s közben tanári
mesterdiplomát szerzett angol nyelvbõl.
Ekkor hazajött Celldömölkre tanítani, fõállásban a Celldömölki Városi Általános
Iskolában, óraadóként a gimnáziumban tanított. Szeptembertõl a Bobai Evangélikus
Általános Iskolában lesz fõállású tanár, de
továbbra is óraadó pedagógusként oktat a
gimnáziumban. Gyermekkora óta a humán
területek vonzzák. Szavalt, énekelt, gitározott. Már általános iskolás korában születtek versei, de igazából felnõttkorában kezdett el írni. Hat könyvet tudhat magáénak,
közülük kettõ verseskötet.
A verskötetek mellett érdeklõdése a helytörténet felé fordult, számos emlékezetes
interjút, tanulmányt publikált szeretett
szülõvárosa múltjáról, nagy sikerû elõadásokat tartott honismereti és mûvészettörténeti témakörökben. Világutazó, számos
érdekes helyet bejárt, az utazásokon szerzett élményeit pedagógusként is átadja a
tanítványainak.
Lakatosné Péter Andrea Jánosházán végezte az általános iskolát, 1990-ben érettségizett a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Érettségi után kezdett el dolgozni
a rendõrkapitányságon mûködõ Közlekedésbiztonsági Tanácsnál ügyintézõként,
majd a kissomlyói polgármesteri hivatal
ügyintézõje lett. Házassága révén 1993 óta
él városunkban. Gyermekei születése után
került elõbb a Vörösmarty Óvodába, majd
az összevont intézménybe, a Celldömölki
Városi Óvodába óvodatitkárként, s dolgozik
azóta is az önkormányzat intézményében.
Közben több tanfolyamot végzett, vállalkozói, gazdasági ügyintézõi és számítógépkezelõi képesítést szerzett. Munkáját a pontosság, céltudatosság jellemzi. Munkatársaival szemben nyitott, segítõkész. Csendes, szerény, egyenletes színvonalú munkavégzése közben tudásának legjavát
nyújtja, korrekt, szorgalmas személyisége
okán közösségében szeretik. Elengedhetetlennek tartja a tartalmas, kölcsönös tiszteleten és elfogadáson alapuló, érzelmekkel átitatott emberi kapcsolatokat.
Vécsei Istvánné, Éva a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban érettségizett, majd
olyan munkahelyet választott, ahol segítõkészsége megmutatkozhatott, a rászorulók
körében dolgozott közel egy évig. Elszántságát, szorgalmát tükrözi további életútja.
1980-ban szerzett tanítói diplomát testnevelés és pedagógia szakkollégiumi képzéssel a
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán. Tudását Sótonyban, Jánosházán, Szombathelyen kamatoztatta, végül Celldömölkön, a
Gáyer Gyula Általános Iskolában állapodott

8

«

Új Kemenesalja » 2019. 08. 23.

meg, s onnan ment nyugdíjba e tanév végén. Tanította az eltérõ képességû gyerekeket, dolgozott napközis nevelõként is, de a
tanításban teljesedett ki. Részt vett számos
pályázat megvalósításában, folyamatosan
képezte magát. Szakvizsgázott fejlesztõ, differenciáló pedagógia területen, így a fejlesztés lehetõségeit mélyebben, változatosabban is megismerte. Tanítványaival mindig jó,
közvetlen kapcsolatot ápolt, az intézmény
életében aktívan részt vett.
Osztályfõnökként a gyerekeket sokat vitte
sportrendezvényekre, versenyekre, fontosnak tartotta, hogy a gyerekek játékosan ismerkedjenek meg a sport alapjaival.
Zsámboki Zoltán Kissomlyón született, a
gimnáziumot Celldömölkön végezte. Érettségi után katonának vonult be, a rendõr- és
díszezredben szolgált. Ostffyasszonyfán alapított családot, ott kezdett dolgozni a kultúrotthonban, 1975-tõl volt népmûvelõ a
településen. 1980-ban Celldömölkön, a
MÁV Építési Fõnökségen helyezkedett el,
munkavezetõ, építésvezetõ, mûvezetõ volt.
Közben MÁV felsõfokú tisztképzõt végzett,
és a cég mély-, magas- és vasútépítési, pályafenntartási munkáiban dolgozott. Alapító
tagja volt a Mávépcell Kft.-nek, 2000-ig a
vasútépítési részlegvezetõként, majd 2005ig PR-ügyekért felelõs vezetõként dolgozott
a vállalkozásban. 2011 óta nyugdíjas.
Örömmel emlékezik vissza arra, hogy alapító tagja volt a Kemenesalja Néptánccsoportnak. 2003 és 2009 között a CVSE ügyvezetõ elnöki pozícióját látta el. Városunk
közéletében aktívan részt vesz. 2006 és
2010 között képviselõként dolgozott, tagja
volt a humán ügyekért felelõs bizottságoknak. Jelenleg is tagja a közbeszerzési bizottságnak, valamint a városfejlesztési és
költségvetési bizottságnak. Másfél éve a
CVSE alelnöke. Bizottsági tagként részt vesz
és sportvezetõként felel a létesítmények
fejlesztéséért, közremûködött a kosárlabdacsarnok, az asztalitenisz-csarnok létesítésében és a jelenleg is zajló stadionfelújítási
munkálatokban. Szakmai hozzáértés, magas sokoldalúság, közvetlen személyisége,
közösségi áldozatvállalás jellemzi.

A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület által alapított Celldömölk Tehetségeiért Kiss Péter-díjban részesült Szélesi
Sára.
Szélesi Sára a Celldömölki Városi Általános
Iskola végzõs diákja volt. Általános iskolai tanulmányai alatt kiválóan tanult, szerteágazó
érdeklõdése tanulmányi és sporteredményeiben is megmutatkozik. Számos tantárgyi
verseny mellett sok idõt fordít a sportolásra.
Elsõ osztályos kora óta kézilabdázik, elõbb
szakõrben, majd harmadik osztályos kora óta
a CVSE igazolt játékosaként játszik az egyesület korosztályos csapataiban. Családi indíttatásból kezdett el horgászni, hiszen nagyapja,
édesapja is hódol e sportágnak. Egyéni és
csapat horgászversenyeken szép eredményeket ér el, és a tágabb család is szívesen
gyûlik össze a családi megmérettetésekre.
Csendes, kedves személyisége révén közkedvelt a közösségekben. Tanulmányait a
gyõri Bercsényi Miklós Szakgimnáziumban
folytatja, ahova sportfelvételivel került be,
elvégzése után sportedzõ, balneoterápiás
masszõr végzettséget szerez majd.
Kiss Péter-díjban részesült Baranyai Domonkos, aki a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola után a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Mind
az általános, mind a középiskolai évei alatt a
tanulás mellett fontos szerepet játszott életében a sport. Negyedik osztályos korában
kezdett el elõbb szakkörben foglalkozni az
asztalitenisszel, majd igazolt játékosa lett a
CVSE asztalitenisz-szakosztályának. Nem csak
helyi, megyei, de országos szinten is kiemelkedõ eredményeket mondhat magáénak. Ebben az évben megszerezte az A kategóriás ifjúsági diákolimpiai címet Az igazolt
sportolók között ifjúsági korosztályban férfi
párosban országos második helyezést szerzett. Számtalan régiós és országos versenyrõl
tért haza dobogós helyezéssel. Második esztendeje szerepel a felnõtt korosztályos csapatban és versenyeken is, tagja a CVSE NB Ies csapatának, és játszott a tavaly bajnoki címet, idén bronzérmet szerzõ extraligás csapatnak is. Tanulmányait az ELTE–SEK gyógypedagógusi-testnevelõ tanári szakán folytatja.
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» MÛVELÕDÉS

Kiállítás a Rákóczi emlékév tiszteletére
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete celldömölki csoportja ismét kiállítást rendezett helyi gyûjtõk
anyagából. Ezúttal a II. Rákóczi Ferenc
Emlékév alkalmából nyílt tárlat az intézmény galériáján, augusztus 16-án.
A Magyar Országgyûlés a 2019-es évet
II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította a magyar fõnemes erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója
alkalmából. Neve szorosan összefügg
az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, melyben a teljes állami
függetlenséget kívánta visszaszerezni a
Habsburg Birodalomtól. E célnak megfelelõen választották Erdély és Ma-

gyarország fejedelmévé. Az éremgyûjtõk celli csoportja 2011-ben, a Rákóczi
szabadságharc lezárultának 300 éves
évfordulója alkalmából már rendezett
egy kiállítást a „Rákóczi szabadságharc
emlékezete” címmel.
A jelenlegi tárlaton II. Rákóczi Ferenc
személyéhez, életéhez kapcsolódó fotók
láthatók a galéria falain, a hét tárlót pedig a fejedelemmel kapcsolatos dokumentációkkal, kiadványokkal, könyvekkel töltötték meg a gyûjtõk, emellett
különféle érmek, bélyegek lelhetõk fel,
a nyolcadik tárló pedig a kuruc kor fegyvereit tartalmazza. Mint ismeretes, a
történelem folyamán Rákóczi Ferenc
portréja több fizetési eszközön is megjelent, Ezt mi sem bizonyítja jobban,

minthogy 1920-ban az ötven koronás,
1945-ben az ötven pengõs, késõbb aztán az ötven forintos, majd a régi 500
Ft-os, napjainkban pedig az új 500 Ft-os
is mellképét viseli. Az egyik tárlóban
természetesen ezek egy-egy példánya
is helyet kapott. A kiállítás megnyitón
köszöntõt mondott Pálné Horváth Mária,
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója, a tárlatot pedig
Hetényi József, a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesülete celldömölki csoportjának titkára ajánlotta a megjelentek figyelmébe, aki érdekes és tartalmas, információgazdag történelmi áttekintést adott II.
Rákóczi Ferenc korából, jelentõs eseményeket, személyeket és momentumokat felvillantva a kuruc korból. A tárlat
szeptember 10-ig látogatható a mûvelõdési központ galériáján.
»REINER ANITA

Gyülekezetépítõ nap az evangélikusoknál
Felekezeti hovatartozás nélkül gyülekezetépítõ napra hívta augusztus 17-én
az érdeklõdõket az Alsósági Evangélikus
Egyházközség.
A már hagyományosnak mondható esemény egyúttal a héten zajló bibliai gyermektábor zárása is volt, így az ünnepi istentiszteleten a táborozó gyermekek is
közremûködtek. Igehirdetésében Kerekes Csaba evangélikus lelkész azokról a
rendkívüli emberekrõl beszélt, akik attól
válnak különlegessé, hogy dicsérik Isten
nevét és félik az Urat.
Ahogy az elõzõ években lenni szokott,
idén is egy meghívott szakember tartott elõadást a délelõtt további részé-

ben az Alsósági Evangélikus Templomban. Lengyel Ferenc bécsi középiskolai tanár, Külhoni Magyarságért Díj
kitüntetettje „Isten, nemzet, haza –
Küzdjetek a hitért” címû prezentációjával ébresztett gondolatokat a jelenlévõkben. Mint mondta, a gyermeki élet
befejezetlen, tovább folytatódik, mint
ahogy a tábor sem zárul le a hét utolsó
napjával, hiszen mindenkinek a lelkében tovább él az, amit az együtt töltött
idõ alatt megszerzett. Azt, hogy a hit
mennyire összeköti az embereket, irodalmi példákkal is alátámasztotta, híres magyar szerzõk mûveit felidézve. A
Pál utcai fiúk, az Egri csillagok és a
Légy jó mindhalálig címû regények

központi szereplõit megemlítve arra a
következtetésre jutott, hogy mindegyik
történetének hátterében ott mozog a
hit. A hit, mely összeköt minket és
gyülekezetté kovácsol.
A délelõtt meghívott vendége volt
Kajzinger Ildikó és zenész társai, akik
egyházi énekekkel színesítették a gyülekezeti napot. Ezenkívül a fiatal táborozók is gondoskodtak minõségi zenei
szolgálatról, akik az elmúlt hét során tanult énekekkel buzdították közös imádságra a jelenlévõket.
Az ünnepélyes esemény a nõegylet jóvoltából közös ebéddel zárult a gyülekezeti házban.
»B-VZS

Új beadási határidõ
2019. július 30-án ismét meghirdetésre került a TOP-7.1.1-17-H103-2 kódszámú Kulturális és közösségi rendezvények, programok
szervezése címû helyi felhívás.
A rendelkezésre álló 21 970 000
forint támogatási keretösszeget a
Celldömölk város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ civil, nonprofit és egyházi szervezetek, helyi önkormányzat, oktatási és közmûvelõdési intézmények számára közösségi

programok megszervezésére, a
celldömölki közösségi élet felerõsítése és a specifikus igényû társadalmi rétegek városi közösségbe való integrálása érdekében
létrehozásra kerülõ projektek között osztja szét. A felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. szeptember 15. naptól 2019. november 29. napig van lehetõség. A
helyi felhívás és mellékletei
Celldömölk város honlapján az
Széchenyi 2020-as pályázatok al-

oldalon érhetõ el az „Érezd magad jól Celldömölkön!” link alatti
Letölthetõ anyagok között. A felhívás és mellékletei folyamatosan frissítésre kerülnek.
http://www.celldomolk. hu/aloldal.php?mod=cikk&id=969
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Nagyboldogasszony búcsú két szentmisével
Augusztus 15-e a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe, amikor a Boldogságos Szûz mennybevételére emlékeznek. A jeles nap parancsolt ünnep, ennek megfelelõen két szentmise
is volt ez alkalomból Celldömölkön.
A délelõtt 10 órai szentmise dr. Török
Csaba atya celebrálásával zajlott a
kegytemplomban, hálából a Szûzanya
tiszteletére. Az esti szertartásra a dömölki romtemplomnál került sor, ahol

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölktõl 6 km-re jelenleg is
mûködõ 220 négyzetméter alapterületû vendéglátó egység terasszal,
kiszolgáló helyiségekkel, az emeleten lakással illetve kiadó szobákkal
eladó.
Telefon: +36 70 314 8231
+36 20 401 4218
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igét hirdetett dr. Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi fõapát, aki nem mellesleg Celldömölk
díszpolgára is. A püspök prédikációjában felidézte saját gyermekkorát, amikor évente két alkalommal vett részt
Mária zarándoklaton, melyet mindig az
odaadó egység, bensõségesség, mély
imádság hatott át, és ezeket a mai napig magában hordozza. A szentmisén
résztvevõ híveket is erre biztatta, hozzátéve, hogy mindennapjainkban az
Isten iránti szeretetbõl merítsünk erõt,

a Mária ünnep alkalmából pedig tudatosodjon bennünk, hogy a keresztségben, bérmálásban felkentekként a hittel, reménnyel, szeretettel telt lélek
hordozói vagyunk, és mindezeket embertársainknak továbbadva újulhat
meg életünk. „Ma, amikor Mária arcára
nézünk, a Jézus Krisztus arcán megjelenõ dicsõséget látjuk, melynek fényében félelem nélkül, az Isten iránti
szeretet erejével élhetünk a reménységben.” – fejezte be igehirdetését a
nyugalmazott fõapát.
»REINER ANITA
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» KÖZÉLET

Eredményes munka az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzatban
Sorozatunkban eddig az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok, a
Városfejlesztési és Költségvetési, valamint a Humán Szolgáltatások Bizottsága elnökeit kértük fel, hogy értékeljék munkájukat az elmúlt ciklusban.
Jelenlegi lapszámunkban dr. Kovács
Zoltán, az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat vezetõje foglalja össze a
részönkormányzat 2014–2019-es tevékenységét.
– A részönkormányzat vezetésével
2014-ben Erdélyi Antalt bízták meg.
2016-ban szomorú eset történt, Erdélyi
Antal súlyos betegség következtében
elhunyt, a pozíció betöltésére engem
kértek fel, amire természetesen igent
mondtam.
»Milyen feladatokkal bír a részönkormányzat?
– A városrészi tanácskozás tárgyalja a
város költségvetését, valamint javaslatot tesz a városrészt érintõ fejlesztésekre, beruházásokra.
»Mely konkrét feladatokat sikerült
megvalósítani a ciklus során?
– Az elmúlt öt évben a következõ fejlesztéseket sikerült végrehajtanunk:
amire talán a legbüszkébbek vagyunk,
egy nagyon régóta húzódó fejlesztés,
az izsákfai szennyvízhálózat kiépítése
volt. Ez egy uniós projekt, melyre
2012-ben adtuk be a pályázatot, amire
2015-ben átértékeltek, hosszú ideig
tartott az engedélyek beszerzése, majd
2017 novemberében kezdõdhettek
meg a munkálatok. A projekt teljes
költsége 381 millió forint volt, mely
tartalmazza a gerincvezeték, a bekötõvezetékek kialakítását, a szennyvíztisztító kapacitásának bõvítését.
A csatornahálózat elkészülte után az önkormányzat feladata az utak és járdák
felújítása. Szintén nagyon fontosnak tartom figyelembe venni a lakosság közlekedési szokásait. Ennek és a közlekedés
megkönnyítése érdekében hajtottunk
végre forgalomtechnikai változásokat. A
városrészek között egyik legfontosabb
eszköz a kerékpár. Hogy az itt lakók minél könnyebben, gyorsabban elérhessék
céljukat, szükségesek a megfelelõ infrastrukturális feltételek. Ebben az esetben szükség volt a kerékpárút felújítására, hiszen az évek folyamán eléggé
megrongálódott.
Ugyancsak jelentõs számunkra meglévõ
ingatlanaink állagmegóvása, ezért siker-

ként könyvelhetjük el, hogy megvalósíthattuk mind az alsósági sportcsarnok,
mind az alsósági óvoda tetõszerkezetének felújítását, átfedését.
»Milyen nagyobb volumenû beruházások vannak folyamatban a városrészen?
– Az alsósági városrész is megújulhat:
95 millió forintból valósul meg a településrész központjának átalakítása. A
Hegyi utcától a Béke utcáig tartó területen díszteret, játszótéri elemekkel
bõvített zöldfelületet alakítanak ki. A
helyi termékek számára termelõi piac
létesül, korszerû, fedett buszváró épül,
21 gépkocsi parkolását biztosító, térkõ
burkolatú parkolófelületet alakítanak
ki, valamint befedik a nyílt csapadékvíz-elvezetõ árkokat.
Turisztikailag fontos a Vas-paripán a
vulkánhoz elnevezésû projekt, amely
harmadik ütemét jelenti a Ság hegy
alatti terület fejlesztésének. Mint emlékezetes, elsõként a tartalékgazdálkodási raktárbázist bontatta le a város
egy barnamezõs beruházást tartalmazó
sikeres pályázat eredményeként.
2013-ra szintén európai uniós támogatást felhasználva megépült a Kemenes
Vulkánpark, most pedig a mellette lévõ
terület fejlesztése a cél. A projekt tartalmazza a celldömölki vasúti hagyományokon alapuló interaktív vasúti bemutatóhely, valamint egy lovarda kialakítását, a Vas megyei tematikus lovas túraútvonal egyik fõ állomásának
létrehozását. A két fõ helyszín között
közös kiszolgáló létesítményeket, parkolót, tematikus játszóteret építenek
ki. A vulkanizmus bemutatására szolgáló Kemenes Vulkánpark kínálata ezzel két olyan elemmel bõvül, amely
újabb célközönséget szólít meg. A pro-

jekt összköltsége 220 millió forint lesz.
Fontosnak tartom az utak, utcák rendbetételét: döntött a képviselõ-testület
a Móricz és Martinovics utcák aszfaltréteggel történõ ellátásáról, és rövidtávú
terveink között szerepel a még
meglévõ földes utcák, a Vak Béla, a
Sikló, az Uzsabánya és az Erdõalja utcák aszfaltozása, valamint a Somogyi
Béla utca befejezése, továbbá az izsákfai utak helyreállítása is. Tervezési szakaszban van az alsósági tagiskola volt
alsós épületének sorsa: ebben az épületben zarándokszállás-helyeket szeretnénk kialakítani.
»Napi ügyes-bajos dolgaikat helyben is
intézhetik az itt lakók…
– Igyekszünk a városrész lakóinak igényeit ezáltal is kielégíteni: szociális
ügyeiket, a segélyezések folyósításához szükséges bejelentéseket a kihelyezett irodában is megtehetik. Szoros
kapcsolatot ápolunk az óvodával, iskolával, az egyházakkal, a karitásszal és
az idõsek klubjával is.
»A város programokban bõvelkedik.
Mely rendezvények épültek be a városrész rendezvénynaptárába?
– 2016-ban ünnepeltük Kresznerics
Ferenc születésének 250. évfordulóját,
így 2016-ot Kresznerics-évvé nyilvánítottuk. Évente megemlékezünk halálának évfordulójáról, január 18-án az alsósági temetõben tisztelgünk a sírjánál, alapítottunk egy díjat, melyet róla
neveztünk el, ezt a díjat a magyar kultúra napján adjuk át az arra érdemeseknek. Február 24-én, születésének
évfordulóján a plébánia falán lévõ emléktáblánál koszorút helyezünk el.
2016-ban avattuk fel szobrát Alsóság
központjában, a plébános, nyelvész
munkásságát helyi értékké ismertük el.
Jelentõs továbbá az immár több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ Alsósági Tavaszi Napok, az izsákfai falunap,
viszonylag új kezdeményezés, hogy a
városközponton kívül a két településrészen is összegyûljünk az adventi hétvégéken, és ugyancsak hosszú ideje köszöntjük már az idõseket mindkét városrészen az Idõsek karácsonyán.
Idén elõször kerül megrendezésre
Alsóságon a búcsúi bál, melyet szeptember 7-én rendezünk jó idõ esetén
az Alsósági Sportcsarnok elõtti téren,
rossz idõ esetén a sportcsarnokban. Ez
is egy olyan rendezvény lesz, amelybõl
hagyományt szeretnénk teremteni.
»LOSONCZ ANDREA
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» VEGYES

Helyi énekesek, zenekarok mutatkoztak be
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szervezésében helyi énekesek, zenekarok kaptak teret augusztus
17-én a KMKK elõtti téren. A „Celli érték
kalendárium” címû 7.1.1-16-H-ESZA2019-00200 azonosítószámú pályázat
keretében megvalósuló rendezvényen
két zenekar és nyolc celldömölki illetve
kemenesaljai kötõdésû fiatal énekes
mutatkozott be a közönségnek.
Az este nyolc órára meghirdetett program Fehér László polgármester köszöntõjével indult el, majd a Fintor zenekar csapott a húrok és dobok közé.
Az Ipsics Áron, Szakos Bence, Farkas
Roland és Guld Péter alkotta együttes
elsõsorban saját szerzeményekkel lépett közönség elé, de Hiparkarmát is

megszólaltattak hangszereiken. A folytatásban szólisták kaptak teret, Geiger
Nikolett Ivett, Radányi Gréta, Szabó
Áron, Mester Krisztina és Kovács Kinga
mutatkozott be a közönségnek. A GirlsCsak csajok négytagú formáció Varga

Diána és Kovács Alíz duettjével szerepelt ezen az estén, majd a Varga Patrik, Ilcsik Bence, Huszár Tihamér és
Fodor (Pitkin) István felállásában mûködõ Titanic Swim Team jóképû rock’n
roll stílusban zárta a napot klasszikus
hangszereléssel.
Az est folyamán, aki a zenei programon túl szórakozási lehetõséget keresett, az felülhetett a téren felállított rodeolóra vagy kipróbálhatta a „Lökd
meg a kecskét” játékot.
»B-VZS

A helyi önkormányzati választásokról további információk a város honlapján találhatóak.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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Celldömölkön az ipari parkban,
õrzött telephelyen 320 m2-es
csarnok/raktár és iroda
helyiségek kiadók.
Érdeklõdni: 06/20 9328895

A MÁV-START Zrt. várja
a vasút iránt érdeklõdõ,
új kollegák jelentkezését
–
–
–
–

Pályakezdõ gépész- vagy közlekedésmérnök,
Mozdonyvezetõ-gyakornok,
Jegyvizsgáló,
Jármûszerelõ
(villanyszerelõ vagy lakatos végzettséggel).
A munkakörök részletes leírása és
a jelentkezési felület megtalálható
holnapunkon,
a https://www.mavcsoport.hu/karrier oldalon.
További információkért hívja
a 0630/9796731 telefonszámot.

