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Tevékeny, gazdag évet zárt a város
Fehér László polgármester 2017. február 5-én tartotta a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár mozitermében hagyományos évértékelõ
beszédét, melyben összefoglalta a
tavalyi év legjelentõsebb gazdasági
eredményeit, közéleti, kulturális és
sporteseményeit, de vázolta a közeljövõre vonatkozó elképzeléseket is.
Bevezetõjében Fehér László kitekintett
a nagyvilág történéseire, majd fokozatosan tért át a város eseményeire.
Megtudhattuk, hogy 2016. január 1-jén
az állandó lakosok száma 10.917 fõ volt,
a celldömölki kórházban 542 születést
jegyeztek, melybõl 88 gyermek született celldömölki családba, 88-an kötöttek házasságot, közülük 61-en celldömölkiek, és 118 helyi lakos távozott az
élõk sorából. A városvezetõ tájékoztatta
a közönséget arról is, hogy 2016-ban
1874 gyermek és fiatal járt celldömölki
oktatási-nevelési intézménybe. Az önkormányzati intézményekben illetve az
önkormányzatnál dolgozók száma a tavalyi évben 328 volt. Az adóbevételek a
következõképpen alakultak a 2016-os
évet illetõen: helyi iparûzési adóból
több mint 500 millió forint, kommunális
adóból majdnem 22 millió forint, gép

jármûadóból kevéssel több mint 80 millió forint folyt be a kasszába, ez utóbbinak 40%-a illeti az önkormányzatot. Az
idegenforgalmi adóból mintegy 11 millió 800 ezer forint érkezett a város
számlájára. A fejlesztéseket áttekintve
egy újabb közintézmény, a Népjóléti
Szolgálat korszerûsítése valósulhatott
meg: az idõsek otthona, a gondozóház
és az intézmény központi épületeinek
átadására februárban került sor. A
2016-os év szinte teljes egészében a
kórházról szólt: a városvezetõ magánszemélyként kezdeményezett aláírásgyûjtést a kórház aktív ellátásának viszszaállításáért. A kezdeményezés széleskörû összefogásra talált, egy civil
szervezet is kapcsolódott az akcióhoz.
Az eredmény: a kórház azóta a megyei
Markusovszky kórház tagintézményévé
vált; 15 aktív ágyat kapott ugyan a belgyógyászat, de 16 óra után és hétvégén a mentõ ide nem szállíthat beteget. Évek óta küzd egy új esetkocsiért
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület. A tavalyi év decemberében a
mentõállomás új mentõautót kapott,
mely esetkocsivá fejleszthetõ. Ezután
szólt a városvezetõ a régi SZTK-épületrõl, mely felújítás alatt van, és viszszakapja eredeti funkcióját: a járási kor-

mányhivatal központi irodái, valamint a
szakhatóságok kapnak itt helyet. A kultúrának és tudománynak adózva nyilvánították 2016-ot Kresznerics-évvé,
megemlítette továbbá a polgármester
az egyházi rendezvényeket, melyek
egyre nagyobb számú zarándokot vonzanak városunkba. Beszélt a színes,
színvonalas és sokrétû kulturális életrõl, majd a sport zárta a sort. Ezt taglalva tett említést egy nagyberuházásról,
a CVSE–Swietelsky Arénáról, mely augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a
nagyközönség elõtt. 70 éves jubileumot ünnepelt a gimnázium intézménye, 50 éves a Liszt Ferenc Vegyeskar.
10 éves születésnapja alkalmából ajándékozta meg a városlakókat a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
egy Republic-koncerttel. Ezután a turisztikai fejlesztéseket, a már beadott
pályázatokat, illetve a további terveket
ismertette a városvezetõ.
Ismét tevékeny, gazdag évet zárt
2016-tal a város, melyre építve tovább
fejleszthetõek az elképzelések.
»LOSONCZ ANDREA

Kitüntetések, eredményhirdetések és irodalmi est a kultúra napján
Több évtizedes hagyomány Magyarországon, hogy január 22-én, a Himnusz
papírra vetésének évfordulóján a magyar kultúrát ünnepeljük. Ez a nap a
magyar nyelv és irodalom ápolásáról,
unikális értékei elõtt való tiszteletadásról szól. Országszerte könyvbemutatókkal, nyelvi versenyekkel, irodalmi mûsorokkal, elõadásokkal emlékeznek a
kultúra napjára. Vas megyében különösen nagy jelentõséget tulajdonítanak ennek a dátumnak, hiszen ezen a
napon született meg Csöngén hazánk
egyik költõóriása, Weöres Sándor is.
Celldömölk Város Önkormányzata 2008ban alapította meg a Kresznerics-díjat,
azóta minden évben ehhez az alkalomhoz kötõdõen adja át a helyi kulturális életben tevékenykedõk pályájának
elismeréseként. 2017-ben ismét két
hölgyet ért az a megtiszteltetés, hogy a
január 23-i rendezvényen ünnepélyes
keretek között vehesse át a Kresznerics
Ferenc-díjat. Fehér László polgármester,
Söptei Józsefné alpolgármester és
Farkas Gábor jegyzõ Tulok Gabriella ok-

tatási és kulturális referens, valamint
Gulyásné Vass Veronika, a városi általános iskola magyartanárának munkáját
ismerte el a kitüntetéssel. Hétfõ este a
Kresznerics Ferenc-díjak átadásán túl
további kísérõprogramokkal emlékeztek
meg a kultúra napjáról. Az ünnepségen
került sor a 2016-os Kresznerics emlékévben kiírt helytörténeti verseny eredményeinek kihirdetésére is. A diák kategóriákban elsõ helyezést ért el Gudui
Eszter és Lenner Luca, felnõtt kategóriában pedig Kupi Miklós, akinek pályamunkájából rögtön egy kis ízelítõt is kapott a közönség. A díjak átadásán túl a
rendezvényen sor került a 2016-os
Kresznerics Ferenc emlékév hivatalos lezárására is, melynek keretében Németh

Tibor könyvtárvezetõ egy helytörténeti
szempontból igencsak jelentõs felfedezéssel lepte meg a hallgatóságot. A
Kemenesaljai Életrajzi Lexikon szerkesztõjének kutatásai ugyanis feltárták, habár eddig 1252-re datálták a Celldömölköt említõ elsõ írásos emléket, egy
másik hiteles forrás alapján ez a dátum
azonban mostantól 1221-re változtatandó, Németh Tibor kutatásai során
ugyanis meglelte Az idõrendbe szedett
Váradi tüzesvaspróba-lajstromot, mely
1221-bõl jegyzi az Alsóság helységnevet egy kaszálójoggal kapcsolatos peres
eljárás ügyében.
A magyar kultúra napja azonban nem
lett volna teljes irodalmi est nélkül. Az
ünnepélyes rendezvény a „12 legszebb
magyar vers” címû elõadással zárult. Az
irodalmi program bevezetõjét Fûzfa
Balázs irodalomtörténész tartotta, majd
Pusztay János nyelvész tolmácsolásában
hangzott el a 12 magyar vers, többek
között Pilinszky János, Radnóti Miklós,
Ady Endre és Nagy László legszebb mûvei.
»NÉMETH NÓRA
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Fehér László polgármesterrel beszélgettünk
Újabb nehéz, munkával teli év kezdõdött
a celldömölki városvezetés életében. A
település elsõ emberével beszélgettünk
a múlt évben elvégzett feladatokról,
fejlesztésekrõl, továbbá arról, mit várhatunk a 2017-es esztendõtõl.

»Január 1-jétõl fontos mérföldkõhöz érkeztek a celldömölki oktatási intézmények. A Kormány döntése értelmében
ezeket az intézményeket önkormányzati fenntartásból át kell adni a
Klebelsberg Központ mûködtetésébe.
Milyen hatással van ez a városra, illetve az iskolák életére?
Fehér László: – Ha egy picit visszatekintünk a múltra, láthatjuk, hogy a történelem kereke kissé visszafelé forog. Az
’50-es, ’60-as években volt jellemzõ,
hogy szinte minden tevékenységet az
állam felügyelt, kontrollált, ide értve az
egészségügyet és az oktatást is. Az
utóbbi években újra ez a folyamat
indult el, ennek egyik lépcsõje, hogy
január 1-tõl az oktatási intézmények
fenntartása, mûködtetése az önkormányzat hatáskörébõl kikerül, és ezeket
a feladatokat átveszi a KLIK. Bevallom,
mi örültünk annak, hogy az oktatási
intézményeknek mûködtetõi, fenntartói
voltunk, fontos volt számunkra a napi
kapcsolat a város iskoláival, és ne feledjük azt sem, hogy a város nem kevés
kölcsönt felvéve, az iskolák épületeit
felújította, modernizálta. Sajnos ez egy
kormányzati döntés, amit nekünk tudomásul kell vennünk. Az épületeken és
felszerelésen kívül az intézmények dolgozói is átkerültek a KLIK állományába,
kivételt ez alól az iskolák konyhái jelentenek, hisz ezek továbbra is önkormányzati mûködtetésben maradtak. A
konyhákon kívül az alsósági iskolához
tartozó sportcsarnok mûködtetése is
maradt az önkormányzat hatáskörében,
továbbá a városi sportcsarnokot sem
adtuk át a KLIK-nek.
»Fontos feladat került ki az önkormányzat hatáskörébõl, de egy komoly
feladat ezzel egy idõben visszatér, ez
pedig a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
üzemeltetése. Néhány évvel ezelõtt a
Jufa Gmbh-val közösen alapítottak egy
kft-t a fürdõ üzemeltetésére, mi vezetett mégis odáig, hogy az év elejétõl
újra a város üzemelteti az intézményt?
Hogy fogja a város költségvetése bírni
azt a veszteséget, amit a fürdõ évrõl
évre termel?
F.L.: – Azt tudomásul kell vennünk,
hogy a városi ranggal járnak bizonyos
feladatok. Egy város attól több egy
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nagyközségnél például, hogy bizonyos
szolgáltatásokat képes nyújtani, amiket
egy kisebb település nem. Mi úgy döntöttünk 2005-ben, hogy Celldömölkön
fürdõt építünk, amit elõször az önkormányzat üzemeltetett, majd késõbb
kerültünk kapcsolatba a Jufa-val, akik
egy kempinget és hotelt építettek a
fürdõ mellé, továbbá a fürdõ területén
is bizonyos fejlesztéseket végrehajtottak. Ezek a fejlesztések azonban nem
jártak nyereségnövekedéssel, hisz nem
csak a szolgáltatások és vendégek
száma nõtt, hanem ezzel párhuzamosan a kiadások is jelentõsen megugrottak, hisz magasabb lett a rezsiköltség, több dolgozót kellett fizetni. A
tavalyi évben az osztrák partner úgy
döntött, hogy a fürdõ üzemeltetésével
a jövõben nem kíván foglalkozni, õk
csak a szállodát vinnék tovább. Ezzel a
fürdõ üzemeltetése visszakerült az önkormányzathoz, s vele együtt egy kb.
60 millió forintos kiadás évente. A januári testületi ülésen szeretnénk dönteni arról, hogy a jövõben milyen újabb
jegyfajtákat vezetünk be, illetve nem
tartom kizártnak a jegyárak csökkentését sem, hisz figyelembe kell vennünk,
hogy ugyan az embereknek van igényük a szórakozásra, pihenésre, csak
nem biztos, hogy az anyagi helyzetük
megengedi egy magas árú belépõjegy
megváltását. Arra törekszünk, hogy minél több celldömölki vendéget csábítsunk vissza, ehhez megfelelõ bérletkonstrukciókat igyekszünk kidolgozni.
Fontos, hogy a Jufa-val a továbbiakban
is korrekt viszonyunk maradjon, hisz
csak a megfelelõ együttmûködéssel
lehet sikeres jövõt építeni.
»Ha már szóba került az elõzõ kérdésnél a költségvetés, beszéljünk kicsit
városunk pénzügyi helyzetérõl. Milyen
anyagi helyzetben van Celldömölk?

F.L.: – A tavalyi évben 470 millió forint
iparûzési adó bevétellel számoltunk, és
a tervezettnél 35 millióval több folyt
be, 505 millió forint lett a tényleges
bevétel. Ez egyfelõl jó hír, de sajnos
jócskán elmarad a két évvel ezelõtti
740 milliótól. Ennek legfõbb oka, hogy
a nagy adóbefizetõ cégek is nehéz
helyzetbe kerültek. Városunk talán
legnagyobb befizetõje a Swietelsky
Vasúttechnika Kft., náluk érezhetõ volt,
hogy a 2007-tõl 2013-ig tartó nagy európai uniós vasútépítések befejezõdtek, az új építések pedig nem indultak még el, így az õ részükrõl jelentõsen visszaesett a befizetés. Megszûnt
az Apáczai Kiadó, amely szintén komoly adófizetõ volt városunkban, a
Wewalka dolgozói létszáma 400 fõrõl
100 fõ alá esett, ami szintén kevesebb
bevételt jelent, illetve kisebb cégek is
szûntek meg. Ezek a negatív folyamatok jelentõsen érintették a költségvetést, a több mint 200 milliós bevételcsökkenés elég komoly érvágás.
Sajnos ez bizonyos fejlesztések, beruházások végrehajtását megnehezíti,
olykor lehetetlenné is teszi.
»Várható-e az idei évben javulás? Vane esély arra, hogy újabb befizetõk jelenjenek meg Celldömölkön?
F.L.: – A Könignél zajlott, illetve zajlik
egy komoly fejlesztés, melynek hatására száznál több új dolgozót terveznek
foglalkoztatni, ez nem csak a munkaerõpiaci helyzetet javítja, hanem adóbevétel növekedéssel is jár. A Wewalka is azon fáradozik, hogy újabb piacokat keressen, ha a termelést végre
fokozni tudják, az ismételten magasabb dolgozói létszámot követelne
meg, és több befizetést. Nem szabad
megfeledkeznünk a már említett Swietelsky Vasúttechnikáról sem, az õ esetükben is komoly bevétellel számolhatunk, ha beindulnak az újabb jelentõs
vasútépítések. Egy cég európai uniós
forrásból felújította a volt Kesztyûgyár
területét, erre folyamatosan vannak
érdeklõdõk, úgyhogy bízom benne,
hogy minél elõbb érkezik egy olyan
cég, amely újabb munkahelyeket teremt, ezáltal újabb adóbevétele lesz a
városnak.
»Celldömölkön és a környezõ településeken köztudott, hogy Polgármester
Úr, és több civil szervezõdés rengeteg
munkát fektettek az elmúlt években
abba, hogy városunk kórházában ismét
aktív betegellátás legyen. Hol tartanak
ezzel a kezdeményezéssel, milyen
sikerekrõl tud beszámolni?
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F.L.: – Feles sikerekrõl tudok beszámolni. A megyei közgyûlés tagjaként
többször is volt alkalmam felszólalni az
ellen, hogy térségünkben egyetlen
kórház fogad betegeket. Sajnos ez
szinte egyedülálló az országban, hisz
Vas megyén kívül csak Tolnában van rá
példa, hogy egy kórház mûködik megyei szinten. Ez ellen szerettem volna
tenni akkor, amikor magánszemélyként aláírásgyûjtésbe kezdtem több támogatómmal együtt, annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon.
Azt akartuk elérni, hogy Vas megyében
ne egy, hanem kettõ vagy három aktív
kórház legyen, és persze ezek megfelelõen legyenek finanszírozva, hisz
anélkül nem sokat érne az egész.
Jelenleg annyit sikerült elérni, hogy a
celli kórház, a Markusovszky kórház
tagjaként, 15 aktív belgyógyászati
ágyat visszakapott, ám ez korántsem
olyan formában mûködik, mint szerettük volna. Ez ugyanis csak naponta 8tól 16 óráig mûködik, ezen az idõn
kívül, valamint hétvégén a mentõ nem
hozhat beteget Celldömölkre. Ez tehát
még csak részsiker, de továbbra is dolgozni fogunk azért, hogy ismét 24 órás
betegellátás legyen a Kemenesaljai
Egyesített Kórházban.
»Ha már az egészségnél tartunk, van
városunknak egy olyan futó fejlesztési
folyamata, ami az egészségmegõrzést
és az idegenforgalmat érinti, ez pedig a
gyógyhellyé nyilvánítás folyamata. Mit
jelent a gyógyhely cím, hol tart ez az
eljárás, van-e már konkrét eredmény?
F.L.: – Magyarországon 20-nál több
gyógyhellyé nyilvánított terület van.
Elsõsorban idegenforgalmi célt szolgál,
amellyel kapcsolatban különbözõ fejlesztések hajthatók végre. Mi a Ság
hegy egy részére, valamint a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ környékére adtuk be a kérelmet, az eljárás egyelõre
folyamatban van. Rengeteg munka
van még ezzel kapcsolatban, vannak
terveink, amelyekkel az idegenforgalmat szeretnénk fellendíteni. Ide tartozna egy apartman sorház építése a
fürdõ közelében, évek óta tárgyalunk
kínai érdeklõdõvel egy kínai gyógyászati centrum kialakításáról, de a Vulkán Parkhoz kapcsolódó bõvítések is
napirenden vannak, mint például egy
nagyobb közösségi tér, vagy egy lovaspark kialakítása. A célunk az, hogy
a jelenlegi 40-50 ezres vendégéjszaka
számot 70-90 ezerre növeljük. Ehhez
kell egy olyan szolgáltatási rendszert
kialakítani, ami vonzó a városba érkezõ
turisták számára.
»Jelenleg is folyik városunkban egy
olyan fejlesztés, felújítás, melynek
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munkálataival naponta találkozhatunk,
ha a városközpontban járunk. Ez a piactér átalakítása. Bizonyos munkálatok
befejezõdtek, mikorra várható az átalakítás vége?
F.L.: – Ez a projekt, a 2014–20-ig tartó
európai uniós fejlesztési ciklus egyik
eleme. Sajnos jelenleg olyan gazdasági és politikai folyamatok zajlanak,
amelyek ezt a fejlesztést hátráltatják.
Ilyen folyamat például Nagy-Britannia
kilépése az EU-ból, hisz velük egy
komoly befizetõt veszít az Unió, és
nagy verseny alakult ki a tagállamok
között, hogy minél több pályázati forrást tudjon lehívni egy-egy állam.
Jelenleg ott tartunk, hogy a piactér vonatkozásában kb. 1-1,5 éves csúszással
kell számolnunk, ami azt jelenti, hogy
a befejezés csak a 2018-as évben várható. Ez egy rajtunk kívül álló ok, amiért a lakosság türelmét kérjük.
»Másik ilyen jelentõs munka az izsákfai
szennyvízelvezetõ rendszer építése.
Ezek a munkálatok hol tartanak?
F.L.: – Ahogy az oktatási és egészségügyi intézmények esetében, úgy bizonyos kiemelt európai uniós pályázatoknál is magához vonta a döntést a kormány, és ez a pályázat is ebbe a körbe
tartozik. A kivitelezéshez a közbeszerzést az állam írta ki, a kivitelezõ megvan, remélhetõleg, amint az idõjárás
engedi, megkezdik a munkálatokat.
Számunkra rossz hír, hogy a munkálatokkal kapcsolatban nyomvonalas helyreállítás van, ezért az út menti vízelvezetõ-árok kialakításának és az út
aszfaltozásának feladata teljes mértékben az önkormányzatra hárul. Ennek a
fejlesztésnek a kivitelezése 2017-ben
befejezõdik.
»Sport terén is történtek beruházások,
fejlesztések az elmúlt évben. Augusztusban átadták a CVSE-Swietelsky Arénát, miért volt szükség erre az új sportlétesítményre?
F.L.: – 1991-tõl 2000-ig testnevelõként
dolgoztam, és már akkor is szembesültünk vele, hogy ha bejött a rossz idõ,
kellõ számú tornaterem hiányában, a
lépcsõkön és a folyosón tartottunk
testnevelés órákat. Amikor beadtuk a
pályázatot a városi iskola felújítására,
abban is volt egy terv, hogy a tornaterem tetejére oszloptartással kitolva egy
40x20-as terem lett volna építve. Ennek a költségvetése azonban elvitte
volna az egész iskola 5-600 milliós felújítási forrását, ezért ezt az ötletet elvetettük. Látnunk kell, hogy Magyarország kormánya nagyon sportbarát,
ezért rengeteg sportfejlesztéssel kapcsolatos pályázaton lehet indulni. Mi
úgy döntöttünk, hogy pályázatot adunk

be a CVSE sporttelepének felújítására,
bõvítésére, egy kézilabdacsarnok építésére a fürdõvel szemben, és egy kosárlabdacsarnok építésére az iskolák
közelségében. Azért nyert a kosárcsarnok pályázat, mert beleírtuk, hogy
délelõttönként átadjuk az iskoláknak,
és a mindennapos testnevelést fogja
szolgálni, délutánonként pedig a sportegyesület használja majd. Mivel ennek
a csarnoknak a költségvetését társasági adóból összeszedni nem volt egyszerû, ezért komoly összefogásra volt
szükség a városban. Ezen kívül két
komoly befizetõre is szükség volt, az
egyik a névadó Swietelsky, a másik
pedig a répcelaki Linde volt. Ez egy
félmilliárd forint értékû fejlesztés volt,
amely az önkormányzatnak kb. 7 millió
forintjába került. A fenntartás 60%-át a
KLIK, míg a többi részt a sportegyesület
és a csarnokot esetenként bérlõ baráti
társaságok finanszírozzák.
»Milyen fejlesztések várhatók a CVSE
Kolozsvár utcai sporttelepén?
F.L.: – A CVSE sporttelepével kapcsolatban beadtunk egy 24x12-es asztalitenisz-csarnok, illetve mellé egy öltözõblokk építésére, a meglévõ tribün lefedésére és a régi épület felújítására
egy pályázatot. Az asztalitenisz szövetség kikötése az volt, hogy egy 36x18-as
csarnok épüljön, ahol versenyeket lehet
rendezni, és edzõközpontként is mûködhet. A kivitelezés – többek között – emiatt a változás miatt is 2 évet csúszik,
remélhetõleg 2018-ban befejezõdik.
»Végezetül beszéljünk egy kicsit Polgármester Úr jövõbeli személyes terveirõl. Milyen céljai vannak az elkövetkezõ években?
F.L.: – Tagja vagyok a megyei közgyûlésnek, ahol rengeteg feladatom van,
ezeket továbbra is nagy kedvvel végzem. Számomra a sport szerelem, a
Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnöki tisztjét látom el, ez a megbízatásom
áprilisban lejár, és szeretném magam
újra megmérettetni. 58 éves vagyok,
és érzek még magamban annyi erõt és
kitartást, hogy továbbra is ellássam
polgármesteri feladataimat, a jövõ pedig a választópolgárokon múlik, rajtam
nem, én továbbra is teljes odaadással
végzem városvezetõi teendõimet.
»CSUKA LÁSZLÓ

Értesítés
„A vegetáriánus életmód bölcsessége”
címmel két részes tanítás lesz a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban február 17-én és 24-én, délután 5 órakor. Elõadó: Simonné Wildner
Judit kertészmérnök.
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Kresznerics Ferenc-díjasok
Január 23-án, a magyar kultúra napja alkalmából Celldömölk Város Önkormányzata a város kulturális és közéletében
végzett kimagasló munkájáért Kresznerics Ferenc-díjjal tüntette ki Tulok
Gabriellát, a celldömölki önkormányzat
oktatási és kulturális referensét és
Gulyásné Vass Veronikát, a Celldömölki
Városi Általános Iskola magyartanárát.
»Mikor és miért döntöttél úgy, hogy a
magyar nyelv és irodalom területén
szeretnél tevékenykedni? Miért épp a
tanári hivatást választottad?
– Általános iskolás
koromtól fogva
tanár és újságíró
szerettem volna
lenni. Gyerekkoromban sokat olvastam, a szüleimtõl rengeteg
Tulok Gabriella
könyvet kaptam,
könyvtárba jártam, természetes közeg
volt a szavak világa. Felsõ tagozatban az
osztályfõnököm és egyúttal magyartanárom, Tóth Pista bácsi hol Agathe
Christie-t, hol Schillert adott a kezembe,
ezekkel és minden más könyvvel alakult a szókincsem, és az, hogy miként
használjam a nyelvet. Szeretem a magyar nyelv és más nyelvek logikáját, így
nagyon hamar, még az általános iskolában eldöntöttem, hogy magyar és orosz
szakos tanár szeretnék lenni. Szerettem
tanítani, jó volt a gyerekekkel foglalkozni, de ideje volt a másik szakmai álmomnak is eleget tenni, így újságírói
oklevelet szereztem. Az újságírás nem
csak a nyelvhasználatban hasonlít a
tanári pályára, de alapvetõ az érdeklõdés a másik ember, az élet különbözõ
területei iránt is.
»A pedagógusi pályát a celldömölki
Gáyer Gyula Általános Iskolában kezdted, de dolgoztál az önkormányzatnál
ifjúsági referensként, a mûvelõdési
központ mûvészeti vezetõjeként és irányítottad a Berzsenyi Asztaltársaság ifjúsági csoportját is. Mindeközben a helyi újság és televízió szerkesztésébõl is
kivetted a részed. Ezek közül mi volt
az, ami a legközelebb állt hozzád, amit
a legszívesebben mûveltél?
– A mindennapi munkám mellett mindig vállaltam más tevékenységeket is.
Energiával bírtam, a lelkesedés pedig
vitt tovább. Újságíróként és a helyi újság
szerkesztõjeként tudtam a leginkább kiteljesedni. Nagyon jó volt együtt dolgozni az akkori szerkesztõségben, Völgyi
Laci bácsi, Káldos Gyuszi bácsi, Tarrósy
Imre bácsi, akikkel a leghosszabb ideig
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együtt dolgoztam, Vass Verával pedig az
Új Kemenesalján kívül a tévében is dolgoztunk együtt. Igazi kihívás volt, hogy
egyik nap még volt tizenhat üres oldalunk, és azt együtt gondolkodva,
ugyanakkor különbözõ gondolkodásmóddal, sikerült megtöltenünk tartalommal. És ha szerencsénk volt, akkor
az olvasók tetszését is elnyerte. A megyei napilapnál pedig azért volt jó dolgozni, mert koncentráltan és gyorsan
kellett anyagot felvenni és írni, az élet
más-más területeivel foglalkozva pedig
nõtt a tájékozottságom.
»Most pedig mint a celldömölki önkormányzat oktatási és kulturális referense vehetted át az elismerést…
– Szerencsém van, hogy a hivatali
munkában foglalkozhatom a kedvenc
területeimmel. A rendezvények szervezésében és a civil közösségekben
való tevékenységek során pedig az itt
élõkkel való kapcsolattartás erõsödik
folyamatosan.
»Mit jelent számodra a munkád szempontjából a Kresznerics-díj elnyerése?
– A Kresznerics-díj motivál, hogy a kulturális és a közösségi élet szervezésébõl még inkább kivegyem a részemet. Másokkal együtt biztosan lesznek
olyan újabb ötleteink és céljaink, amelyeket megvalósítva még színesebbé és
érdekesebbé tehetjük városunk életét.
***

»Mikor és miért döntöttél úgy, hogy a
tanári pályát választod? – kérdeztük a
másik kitüntetettet, Gulyásné Vass Veronikát.
– Szerencsés helyzetben vagyok,
hiszen a keresztmamám is magyartanár, és elsõsorban neki köszönhetem, hogy
belém oltotta az
Gulyásné Vass Veronika
irodalom szeretetét, valamint természetesen a családomnak és a nagyszerû tanáraimnak
Bobán, Celldömölkön, majd a fõiskolán
is. Kiskoromtól kezdve erre a pályára
készültem, magyartanár szerettem volna lenni, és végül sikerült is elérnem
ezt. Nagyon boldog ember vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit szeretek.
»A tanítás mellett számos más területen is kipróbáltad magad. Hogyan emlékszel vissza erre?
– Miután 1999-ben megszereztem
magyartanári és mûvelõdésszervezõi

diplomámat a Berzsenyi Fõiskolán, az
Apáczai Kiadónál kezdtem el dolgozni a
Szivárvány gyermekújság szerkesztõjeként. A kiadványnak voltak különféle
versenyei is, melyek lebonyolításában a
második szakomat is kamatoztathattam. Mûvelõdésszervezõi gyakorlatomat a Duna TV-nél szereztem meg, itt
tetszett meg nagyon a média világa,
azon belül is fõként a sportközvetítések.
Késõbb, mikor a celldömölki televíziónál
kezdtem el dolgozni, ez volt az a terület, mellyel a legszívesebben foglalkoztam az egyéb mûsorok szerkesztése és
az újságírás mellett. Másik kedves hobbi számomra a versmondás. Már általános iskolás koromban jártam szavalóversenyekre, középiskolásként kezdtem
a rendezvényeken való fellépést,
késõbb pedig már zsûritagként értékeltem a következõ generációk szavalatait. Természetesen emellett jelenleg is
vállalom rendezvények konferálását,
valamint tagja vagyok egy felnõtt szavalókörnek, ahol tovább ûzhetem az irodalom iránti szenvedélyem.
»Mindeközben a tanítás, a pedagógusi
munka mennyire határozta meg a pályádat?
– Mindemellett persze folyamatosan
tanítottam is. A pedagógusi pályát és a
népmûvelést Gyõrváron kezdtem,
majd Varga László igazgató hívására
átjöttem a celldömölki szakképzõ iskolába, késõbb Vinter József igazgató felkérésére a gimnáziumban is dolgoztam, jelenleg pedig a Városi Általános
Iskolában tanítok a felsõ évfolyamokban. Egy pedagógus soha nem lehet
elégedett. Minél több olyan gyermeket
szeretnék adni a tágabb és szûkebb
környezetnek, akik tovább vihetik majd
az irodalom és a nyelvészet szépségét.
Úgyhogy minden egyes diák sikert jelent számomra, legyen szó akár a
legkisebbekrõl, akár a nagyobbakról. És
ha bármelyikük is egy picit is jó szívvel
gondol majd vissza rám, az már siker.
»Mit jelent számodra Kresznerics Ferenc-díj elnyerése?
– Nagyon meglepõdtem, mikor tudomást szereztem a díjról, hiszen olyan
nagyszerû emberek után kaphattam
meg, akiktõl sokat tanultam, és nagyon sokat köszönhetek is nekik.
Igyekszem méltóképpen követni õket
tovább a pályán, megpróbálom a
Kresznerics Ferenc-díjhoz méltón folytatni majd a késõbbiekben is a munkámat. Az mindenesetre biztos, hogy a
családom támogatása és türelme nélkül nem tudtam volna összeegyeztetni
ennyi elfoglaltságot, õk azok, akik mindig motiválnak és támogatnak a munkámban és az életben.
»NÉMETH NÓRA
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» KÖZÉLET

Szalagot kaptak a végzõs gimnazisták
Januárral kezdetét vette a szalagavatók
szezonja. A sort Celldömölkön a Berzsenyi Dániel Gimnázium nyitotta, az iskola
végzõsei január 20-án kapták meg a
felnõtté válást szimbolizáló szalagot.
Január 20-án ünnepélyes keretek között
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
színháztermében került sor a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium szalagavatójára. Az idei évben rendhagyó
módon csak egy osztály búcsúzik az
intézménytõl, így az ünnepi díszbe öltözött terem színpadán 34 diák sorakozott
fel, hogy megkapja az mérföldkõnek
számító szalagot. A rendezvény Sipos
Tibor iskolaigazgató beszédével vette
kezdetét. „Gyorsan, szempillantás alatt
eltelt ez a négy év. Ha ezen idõszak elsõ
évét nagy utazásotok kezdetének, akkor
befejezõ évfolyamát a partra érés szakaszának tekinthetjük. Lassan eltûnik a
túlpart, nemsokára a megérkezésre készülhetünk. Az út nehezén túlvagyunk,
de ahhoz, hogy kikötõbe érjetek, tudni
kell azt, hogy a hajót csak mélyvízben
lehet lehorgonyozni, amit fel kell készíteni a következõ utazásra. Ennek a
képzeletbeli utazásnak, amit a középiskolás tanulmányaitok jelentettek, lassan
a végére érünk. Épségben, szerencsésen
megérkeztünk a parthoz közeli vizekre,
de még nem értünk partot. Májusban,
az érettségi idõszakában mindenkinek
egyenként kell megküzdeni a veszélyes,

zátonyok jelentette kihívással. Õszintén
remélem, hogy az olykor kalandos utazás velünk, a Berzsenyi Gimnázium
zászlója alatt örök élményt jelentett
mindannyiótok számára.” Az igazgató
után Fehér László polgármester tartott
ünnepi szónoklatot, hangsúlyozva a középiskolai évek fontosságát, ahol baráti
kapcsolatok még nem érdekbõl szövõdnek, és melyek aztán mégis egy
életre szólnak. A polgármester néhány
jövõbe mutató életbölcsességgel és
Kölcsey szavaival zárta beszédét. Végül
Rozmán László tankerületi igazgató
köszöntötte a végzõs diákokat, valamint
a szülõket, a családtagokat és mindazokat a pedagógusokat, akiknek munkájának köszönhetõen a tizenkettedikesek életük egyik legjelentõsebb állomásához érkeznek. Az igazgató jövõ-

Pályázati fórum vállalkozóknak
A 2014–2020 közötti idõszakban jelentõs
uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz
képest – melynek a legfõbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a 2014ben indult ciklusban az EU más célkitûzéseket vállalt. Magyarország a számára 2014–2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezte, úgymint
a környezeti és energiahatékonysági, a
gazdaságfejlesztési és innovációs, a vidékfejlesztési, valamint a terület és településfejlesztési operatív programok.
Péntek délelõtt Celldömölkön a 2014–
2020-as tervezési idõszak keretében
megjelenõ európai uniós pályázatok kapcsán tartott szakmai tájékoztató fórumot
a vállalkozások számára a Széchenyi
Programiroda. A találkozón Ágh Péter országgyûlési képviselõ, a Miniszterelnökség miniszteri biztosa levélben köszöntötte a vállalkozókat, melyben mérleget tartott az aktuális fejlesztési ciklus jelenlegi

helyzetérõl. A február 2-i adatok szerint
Vas megyét érintõen 192 projekt kapott
támogatást 86 milliárd Ft értékben. A megyében a legtöbb nyertes pályázat a
vállalkozásfejlesztés területérõl érkezett.
Celldömölkrõl 29 pályázatot nyújtottak
be, melyek közül a legtöbb még elbírálás
alatt áll, de már eddig is 855 millió Ft értékben ítéltek meg támogatást, mely
programok a környezetvédelmet, az
energetikát, a szociális és társadalmi területet és a vállalkozásfejlesztést érintették. A Celldömölkrõl benyújtott pályázatokról Fehér László polgármester tartott
részletes beszámolót, aki köszöntõjében
kiemelte az Izsákfai városrész szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldására beadott sikeres pályázatot, valamint
számos egyéb tervezetet, melyek fõként
a város turizmusának fejlesztését célozzák. A köszöntõk után a vállalkozások számára elérhetõ pályázatok bemutatásán
volt a sor, többek között a gazdaságfejlesztést segítõ támogatási lehetõ-

jükre tekintve annyit kívánt a diákoknak, hogy útjuk során mindannyian találják meg a saját életük mottóját. A beszédek sorát az ünnepélyes szalagfeltûzés pillanatai követték. A 34 végzõs
diák ruhájára az osztályfõnökük, Obráz
István tûzte fel a felnõtté válást jelzõ
szalagot. Ezt követõen az osztály nevében Dummel Damján Bence tartott
köszönõbeszédet. A szalagavató második felében a végzõs évfolyam mûsorával folytatódott a rendezvény, akik
meglepetés táncmixszel, fotó-összeállítással és végül a hagyományos keringõvel kedveskedtek a közönségnek. Az
iskola a szervezõk, a szülõi munkaközösség, a nevelõtestület és a végzõsök nevében köszöni támogatóinak a
felajánlásokat.
»NÉMETH NÓRA
ségekrõl, a kapacitásbõvítés és energiahatékonyság növelését segítõ pályázatokról, a foglalkoztatást segítõ támogatási lehetõségekrõl, a kedvezményes
hitelprogramokról, valamint a vidékfejlesztési program aktuális felhívásairól. Az
elõadásokat követõen a programiroda a
pályázatokkal kapcsolatos további kérdésekre is választ adott.
»NN

Elõadás Kresznericsrõl
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár és a Kresznerics
Ferenc Könyvtár minden érdeklõdõt
szeretettel vár 2017. február 25-én
(szombaton) 10 órakor Prof. Dr.
Balázs Géza nyelvész, etnográfus,
tanszékvezetõ egyetemi tanár „Fedezzük fel együtt Kresznericset!”
címû elõadására a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárba.
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Meseszínház Soltis elõadásban
A mûvelõdési központ mesebérlet sorozatának harmadik elõadása február 3án várta az óvodásokat és kisiskolásokat. Ezúttal a Soltis Lajos Színház egyik
új darabja: A Nap, Hold, Csillagok címû
mesejáték került színpadra a társulat
elõadásában. A színház repertoárjában
új mesedarab kapcsán beszélgettünk
Nagy Gábor társulatvezetõvel.

»Mit lehet tudni a mesebérletben bemutatott darabról?
– A székely népmesék alapján készült
mesejátékunkat Deme Róbert színészrendezõ rendezte, aki Háromszék vidékén él, és van egy színjátszó csoportja.
Õt invitáltuk közénk, és mint mondta:
Erdélyben a fiatalok ma is õrzik az õsi,
székely kultúrát, ami a nyelvezetükben
mutatkozik meg; és felvetette, hogy
ebbõl mi is adhatnánk ízelítõt az itteni
közönségnek. Így jött a székely népmese rendezésének gondolata, aminek
színre kerülését nagyon sok mozgástréning elõzte meg, hiszen a mezõségi
táncokra épülõ mozgásokat el kellett
sajátítanunk, ezen kívül karaktercipõket kellett csináltatnunk. A székely
nyelvhasználatot is be kellett gyakorolnunk, ehhez Kelemen Márta, a kaposvári színmûvészeti egyetem beszédtanára volt segítségünkre, míg a népdalokat Pilnay Ildikó énektanár tanította
be. Egyébként már a tavaly nyári táborunkban is ezt a darabot készítettük
elõ, hiszen már ott is székely szövegekkel foglalkoztunk.
»Mirõl szól a mesejáték?
– Mottója egyértelmûen az, hogy a
székely ember a maga furfangos észjá-

rásával hogyan oldja meg a problémákat. Egy székely öregember a domb tetején álomra hajtja a fejét egy kopjafa
tövében. Álmában a székely mondavilág csodalényeivel (boszorkák, ördögök, óriásember) találkozik, melynek
kapcsán a hétköznapi ember és a mese találkozásából születnek varázslatos
és tanulságos kalandok. A produkció
autentikus dalokra és szöveghasználatra épít, mozgásvilága hagyományos
székely néptánc, modern táncelemekkel ötvözve.

»A darabot elviszitek szülõföldjére is…
– Igen, március 25–31. között Székelyföldön turnézunk vele, 10-12 elõadást
fogunk tartani belõle. Egyébként közel
hússzor játszottuk eddig megyeszerte,
és úgy tûnik, érdemes is mûsoron tartani.
»A folytatásban mi várható erre az évre?
– Csatlakoztunk az Erasmus programhoz, ami lehetõséget ad nemzetközi
kapcsolatépítésre, és az egymástól
való tanulásra. Karácsony elõtt például
négy színészünk kint volt az olasz
Bergamoban, ahol utcaszínházi technikai elemek (pl.: gólyaláb) használatára
készítették fel õket. A programban rész

fotók forrása: vaskarika.hu

vesz még ljubljanai és angliai társulat
is, valamint egy erdélyi magyar együttes, akik márciusban jönnek hozzánk,
és együtt fogunk tréningezni. Húsvéthétfõn pedig három kollégánk Ljubljanába indul, ahol az ottaniak sajátos látvány- és jelmezvilágába nyerhetnek
betekintést. Ezt követi egy angliai,
majd egy erdélyi látogatás.
»Elõadások tekintetében mire számíthat a közönség?
– Pár hete kezdtünk el foglalkozni egy
utcaszínházi darabbal, mely a bibliai teremtéstörténetet fogja feldolgozni, tervezett bemutatója pünkösdhétfõre várható. Február 22-én elkezdõdik az
„Amika cukrászdája” címû új mesedarabunk próbaidõszaka, aztán a
„Szentivánéji álom”-ra készülünk, melynek bemutatója augusztus 20. körül várható, utána pedig elkezdünk egy komédián dolgozni. Lesz még idén új mesedarabunk is, egy igazi népmese. Az év
végén, decemberben pedig Weöres
Sándor „Holdbeli csónakos”-át kezdjük
színre vinni. Visszatérve a közeli jövõre:
február 25-én a „Legyen a férjem!” címû komédiánkra, 26-án pedig a „Hantocska” címû zenés népmesénkre várjuk
a közönséget.
»REINER ANITA

Mesék birodalma – Bálint Ágnes vándorkiállítás
A Móra Kiadó és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár együttmûködve
évrõl évre egy-egy meseíró emlékkiállításával lepi meg közönségét. Janikovszky Éva és Lázár Ervin után most Frakk,
Mazsola és a Futrinka utca lakóinak
megálmodóján, Bálint Ágnesen a sor. A
vándorkiállítás egy napra városunkba is
eljutott, február 2-án a celli óvodások is
megismerkedhettek a közkedvelt meseíró munkásságával, mûveivel.
Miután Emih Virág Eszter gyermekkönyvtáros köszöntötte az egybegyûlt
ovisokat, Zsigri Mária, a Berzsenyi Dániel Könyvtár gyermekkönyvtárosa, a
kiállítás szervezõje vette át a szót, aki
az írónõ élettörténetét mesébe ágyaz-
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va ismertette meg a kicsikkel. A játékos, szórakoztató foglalkozás az interaktivitást sem nélkülözte, így a gyerekek aktív bevonásával, közös mókán
keresztül került hozzájuk közelebb néhány halhatatlan Bálint Ágnes mesehõs, úgymint: Böbe baba, Mazsola,
Frakk, Vízipók, Kukori és Kotkoda.
A tablókat, tárgyakat tartalmazó szemléletes kiállítás, és bábok kapcsán érdekes és játékos formában testközelbõl ismerkedhettek meg a legfiatalabbak is a mesekönyvekbõl, vagy a
televízióból ismert népszerû és kedves
rajzfilmfigurákkal.
»REINER ANITA
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Szent Flórián visszatért õrhelyére
Visszakerült régi helyére Szent Flórián
szobra. Egyházi áldás után helyezték
vissza az egykori Sas Vendéglõ helyén
épült házra.
Másfél évtizeddel ezelõtt lett üres a
kegytemplom melletti épület szoborfülkéje, ami addig a tüzes szakmák
védõszentjét ábrázoló szobornak adott
helyt. Felújíttatták, majd Karádi Mihály
képviselõ vigyázott rá egészen mostanáig. A szobornak ismételten otthont
adó épület – családi örökség révén –
Fehér László tulajdonában van. „Valaha
a búcsújárások miatt négy vendéglõje
is volt a templom környékén a városnak. Ezek egyike volt az említett Sas
Vendéglõ. Nagy szükség volt annak
idején a védõszentre, mert a település
házai nagy többségében zsúptetõsek

voltak. Mikor cserepet kaptak a fedelek, annak reményében, hogy a tûzvész megkíméli a környéket, helyezték
el a szentet ábrázoló szobrot. A nagyapám az 1920-as évek elején vette
meg az épületet, ahol azután a vállalkozását mûködtette. A ház tulajdonosaként mostanra eredeti formájába
újíttattam fel az épületet, és elérkezett
az idõ a körülbelül 150 éves szobor
visszahelyezésére” – mondta el Fehér
László, aki polgármesterként tartott
kapcsolatot a korábban a településen
szolgáló Nagy Péter atyával. A plébános szívesen vette a felkérést, hogy áldást mondjon a szobor visszahelyezésekor, hiszen az õ szolgálata idején került el az felújításra.
A 17. század óta alig van olyan magyar
helység, ahol Szent Flórián képét vagy

szobrát meg ne találnánk templomokban, házakon, utak mentén. Katonaruhában, égõ házzal ábrázolják, melyre dézsából vizet önt. Celldömölkön
ezen a szobron kívül a Szentháromságszobor talapzatán áll Szent István,
Nepomuki Szent János és Remete
Szent Pál alakja mellett Szent Flórián.
»ÚK

A tudós pap emléke elõtt tisztelegve
Koszorúzás Kresznerics Ferenc sírjánál
Halálának 185. évfordulóján szikrázó
napsütés és zord idõ fogadta az alsósági
temetõbe látogató emlékezõket, akik
évrõl évre elzarándokolnak a polihisztor
síremlékéhez. Az alsópapság körébõl
elsõként akadémikussá választott nyelvész életpályája az oktatás, a tudomány
és a hívek szolgálata jegyében telt.
Évszázadok távolából sem halványul
emléke, ami számára dicsõség, a hálás
utókornak pedig szép feladat, emelte ki
hatodik utóda, dr. Koltai Jenõ alsósági
esperes-plébános rövid emlékezõ be-

szédében. Arra biztatta a jelenlévõket,
hogy mindenki a saját területén, a maga módján a mindennapokban is képviselje Kresznerics szellemiségét.
Síremlékénél a celldömölki önkormányzat, az alsósági-izsákfai részönkormányzat, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár és a Kresznerics Könyvtár, valamint a Kresznerics-díjasok képviselõi helyezték el az
emlékezés koszorúit. Ezt követõen az
utóbbi esztendõk hagyományainak
megfelelõen a részönkormányzati közösségi teremben, fehér asztal mellett

Revüoperett a színházbarátoknak
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár felnõtt színházbérletének második elõadására január 14-én várták a
színházkedvelõ közönséget. Ezúttal Ábrahám Pál: „Bál a Savoyban” címû mûve
került színre két felvonásban, revüoperett formájában.
Az Ábrahám Pál mû nyolc és fél évtizede
indult világhódító útjára, a szerzõ a jazzmuzsikát belopva az operettbe egy új,
revüoperett-stílust honosított meg, az
õsbemutatón pedig õ maga vezényelt.
A „Bál a Savoyban” az egyik legsikeresebb magyar operett külföldön és hazánkban egyaránt; ami nem csoda, hiszen számos betétdala vált örökzöld slá-

gerré: Kicsike vigyázzon, Toujours lamour, Karnevál…
A méltán világsikert aratott operett
Nizzában játszódik. Most érkezik haza
nászútjáról Henry de Foublois márki és
neje, a szép Madeleine, akik a mézeshetek után is irigylésre méltóan imádják
egymást. Csakhogy váratlanul közbeszól
a férj kissé viharos múltja, La Tangolita
argentin táncosnõ személyében. A márki
szakításkor kitöltetlen váltót nyújtott át a
mûvésznõnek, ami egy bármikor beváltható éjszakai együttlétrõl szól. S ezt a
tartozást Tangolita a Savoy Hotel nagyszabású bálján óhajtja behajtani. Madeleine – megsejtve a dolgot – ugyancsak
megjelenik a szóban forgó bálon, még-

folytatódott a találkozó. A tudós-pap
pályáját ebben az esztendõben a
Kresznerics-díjasok közül – a díjátadás
idõrendjében haladva – Esztergályos
Jenõ elevenítette fel. Az alsósági születésû pedagógus és tankönyves szakember hangsúlyozta azt a példaértékû
munkát, amelyet Kresznerics az egyes
szavak származékait is összegyûjtõ
„Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal” címû összeállítással végzett.
hozzá könnyûvérû csábnõ formájában. S
hogy még nagyobb legyen a bonyodalom, a szerelmi kavarodásba keveredik
Madeleine Amerikából érkezett barátnõje, valamint a márki barátja, Musztafa,
a párizsi török nagykövetség attaséja. S
persze ha operett, akkor nem maradhat
el a mindig happy enddel végzõdõ szerelmi történet, és a sok humorral, komikummal tálalt félreértés, bonyodalom.
A könnyed, humorral, zenével, tánccal és
színes látványelemekkel tûzdelt elõadás
sikeréhez természetesen a színészek (pl.:
Gregor Bernadett, Egyházi Géza, Várkonyi
András) kitûnõ játéka is hozzájárult.
A felnõtt bérlet következõ elõadására
március 25-én kerül sor, amikor Camoletti: „Félrelépni tilos!” címû vígjátéka
ígér kellemes szórakozást.
»REINER ANITA
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» HIRDETÉS

TOTÁL PLÁN

4. Celldömölki Független Filmfesztivál
Celldömölk, 2017. február 25-26. szombat-vasárnap

Rendezõ
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
KMKK Art Mozi
Az eseményre független filmesek alkotásait
várjuk.
Jelentkezési határidõ: 2017. február 19.
Felhívás és jelentkezési lap letölthetõ
http://hapeboy.cellkabel.hu/
vagy az alábbi e-mail címen kérhetõ
artmozi@cellkabel.hu
további infó
artmozi@cellkabel.hu

Megszületett az új év
elsõ celli babája

Felhívás
A celldömölki kosárlabda élet népszerûsítésének és
eredményességének növeléséért tevékenykedõ Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a kosárlabda-sport szimpatizánsait, barátait, szülõket, nagyszülõket és vállalkozókat,
hogy 2016. évi keresetük SzJA 1%-ának felajánlásával az
idei évben is támogassák munkájukat, hogy még sok örömük legyen csapataik jövõbeni sikerében.
Adószámunk: 18897030-1-18
»KÖSZÖNETTEL, ZÁMBÓ FERENC,
A KURATÓRIUM ELNÖKE

Habár 2016-ban már január elsõ napján, kora hajnalban
megszületett a Kemenesaljai Egyesített Kórházban az elsõ
celldömölki és egyben az elsõ Vas megyei kisbaba, az idei
évben azonban sokáig váratott magára az esemény. Végül
aztán január 16-án a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Vajda
családot érte az az öröm, hogy náluk születhetett meg az új
év elsõ celldömölki babája. Vajda Tamásnak és Vajda Tamásné Andreának 2017. január 16-án 9 óra 26 perckor
3740 grammal és 50 cm-rel született meg kisfia, Vajda
Tamás Junior. A szerencsére komplikációmentes szülést dr.
Patakfalvi Péter szülész-nõgyógyász, valamint Zsirainé
Sebestyén Erika szülésznõ vezették le, mivel az édesanya és
az újszülött is kiváló egészségnek örvendett, így már január 20-án elhagyhatták a kórházat. A Vajda család legifjabb
tagját négy idõsebb testvér, három fiú és egy lány várta
már nagy örömmel otthon. A 2017-es év elsõ jövevényét
természetesen a város polgármestere is köszöntötte, Fehér
László virágcsokorral, ajándékkal kedveskedett a celldömöl»NN
ki család számára.
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Télindító projektnap a Szent Benedekben

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola számára mindig fontos volt,
hogy különféle programok keretében
építse és erõsítse az iskola közösségét.
Ezt a célt is szolgálták a decemberben
szervezett téli projektnapok is, melyek
során az intézmény egynapos síoktatásban részesítette a jelentkezõ diákokat az ausztriai Mauterndorfban. A
Szent Benedekben egyébként is hagyománya van a sportra való nevelés-

nek, így például a sítáboroknak is, az
iskola a téli projektnappal azonban azt
szeretné elérni, hogy azok is megismerkedhessenek a síeléssel, akiknek
egyébként nem lenne lehetõsége erre.
A tavalyi évben a projektnapot a hószegény idõjárás miatt csak a tél végén
lehetett megtartani, az idei évben
azonban már decemberben sikerült havas hegyeket találni. Czupor Attila igazgató elmondta, az elõzõ tanévhez hasonlóan idén is nagyszámú volt az

érdeklõdés a sínap iránt, így két napra
bontva, összesen 60 fõvel valósult meg
a télindító projekt. A nap részleteirõl
Kelemen Kornél testnevelõtanár számolt be, aki elmondta többek között
azt is, hogy a projektre való felkészülés
már hetekkel a síelés elõtt megkezdõdik, hiszen mindenkinek fel kell próbálnia és be kell állítani a sífelszerelését, hogy a pályára már felkészülten
érkezzenek a diákok. A tanulók három
csoportra bontva dolgoztak a sínap során, így az oktatók külön foglalkozhattak a teljesen kezdõkkel, és külön a haladókkal. A beszámolók alapján a gyerekek számára óriási élmény volt a
program, hiszen nem csak a síelés
alapjaival ismerkedtek meg a diákok,
de a nap végére már mindenkinek sikerült eljutnia olyan szintre, hogy önállóan is le tudjon siklani egy-egy lankásabb lejtõn, és így átélhesse a sport
valódi örömeit is, a mozgás és a sebesség élményét. Az iskola épp ezért mindenképp szeretné folytatni a télindító
projektnap hagyományát, és minél
több tanulójukkal megismertetni a
síelés élményét és lehetõségeit.

Szent Benedekes sítábor az „Alpok arany völgyében”
A Szent Benedek iskola diákjai családjaikkal együtt fergeteges öt napot tölthettek Ausztria egyik legszebb vidékén,
a Hohe Tauern Nemzeti Parkban. Rauris
egy kis üdülõfalu Nyugat-Ausztriában,
amely találóan az „Alpok arany völgye”
elnevezést kapta. Mesés szépségét
megtapasztalhatta az a közel száz síelõ
illetve kiránduló, aki január 20-25 között utazott el a katolikus iskola
sítáborába. Emellett igazi síelõ idõt is
kifogtak a táborozók, hiszen kiváló hóviszonyok voltak, teljes napsütés és
szélcsend biztosította az ideális sportolást. A sípálya tetejérõl gyönyörû kilátás nyílt Ausztria legmagasabb, 3000
méteres hegycsúcsaira. A gyerekek három csoportban síeltek, tudásszintjüknek megfelelõen. Az idén is voltak kezdõk, akik most tanulták meg ezt a szép
téli sportot. Az iskola 50 diákja és néhány tanára már a nyáron kirándult
ezen a szép vidéken, amikor Raurisban
rendezték a nyelvi tábort. A téli tábor
legalább olyan jól sikerült, mint a nyári,
a résztvevõk felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A hotelban is mindent megtettek, hogy a szállóvendégek számára minden megfelelõ le-
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gyen: az étterem bõséges, finom ételekkel várta a vendégeket, és számtalan szabadidõs kikapcsolódásra is
nyílt lehetõség a falakon belül is. Hála
Istennek balesetmentesen végzõdött a
tábor, a gyerekek utolsó este emlékbe
egy bekeretezett csoportképet kaptak.
Ez a tábor biztosan segített az új diákokkal megszerettetni a síelést, de a
régóta sportolóknak is ritkán adatik
meg, hogy ilyen ideális körülmények

között hódolhassanak kedvenc téli
idõtöltésüknek.

Az Extraliga eddigi
eredményei
CVSE-Swietelsky I. – Floratom Szeged
AC Probart I. 7 : 0
CVSE-Swietelsky I. – Békési Torna
Egylet 7 : 0
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Edzõváltások sora a megyei I-ben
Nem emlékszem ilyen edzõváltó sorozatra az elmúlt évtizedekbõl, amilyen
most végigsöpör a megyei I. osztályban. Amirõl már beszámoltunk, a
sorkezdõ a Király SZE (11. hely) csapata
volt, ahova Hegyi László tette át
székhelyét Vönöckrõl. A megüresedett
kispadra a Kemenesaljánál (16) egy jól
ismert játékos-edzõ tér vissza, nevezetesen Dobány Gábor, aki mellesleg ezzel a lépéssel üressé tette az Uraiújfalu
(15) edzõi pozícióját, amit Stieber József
tölt be, legalábbis a tavaszi félévben.
Edzõt váltott a Jánosháza (7) is, ahol
Kelemen Kornél munkáját Pungor István folytatja. Érdekesség, hogy eddig
ahány nevet leírtam, azok valamikor
kötõdtek Cellhez, játékosként mindannyian, de jó néhányan edzõként is.
Az edzõkeringõnek azonban még nincs
itt vége, új edzõvel vág neki a folytatásnak a Lukácsháza (10) és a Vép (8)
is, elõbbinél a Kratochwill-Sántha edzõpárost Devecseri Gábor váltja, utóbbinál
Takács Csaba helyett Mitterstiller Csaba
irányítja a csapatot a továbbiakban.
Nem csak emiatt lesz emlékezetes ez
az alapozási idõszak, hanem az embert
próbáló tartós hideg miatt is, becsületükre legyen mondva azonban a csapatoknak, gyûrik egymást rendesen a
felkészülési meccseken és az edzéseken, zömében a megszaporodott számú
nagyméretû mûfüves pályákon. Hétvégeken Cellben is naponta négy-öt
meccsre kerül sor, de hétköznap estéken sem ritka a mérkõzés a Vulkán

fürdõ melletti pályán. Persze nemcsak a
Cell játszik itt, hanem 20-30 km-es
körbõl érkeznek ide a csapatok, nem
beszélve most az itt edzõtáborozó osztrák csapatokról.
A Cellnek egyébként négy betervezett
edzõmeccse volt (lesz), játszottunk már
a Devecserrel (6-0) és a Kapuvárral (41). Volt egy soron kívüli meccs egy
osztrák csapattal, a gyõzelem ott sem
maradt el. A komolyabb erõpróbák
most következnek: február 11-én délelõtt a Sárvárral, rá egy hétre pedig a
Véppel játszunk, mindkétszer a hazai
mûfüves pályán. Érdekesebb eredmények az edzõ meccsek sorából: Nagykanizsa-Körmend 3-0, Nagykanizsa-Vasvár
10-2. Hogy ezek miért érdekesek, talán
emlékeznek még rá a Magyar Kupa országos körében, a Celldömölk továbbjutott idegenben a Nagykanizsa csapatán
egy döntetlenes, hosszabbításos, büntetõ rúgásos mérkõzésen. Az edzõk
mellett persze a játékosok is mozognak,
a Cellt egyelõre ez annyiban érinti,
hogy Ódor Bálint (20) visszatért Sárvárra, helyette pedig érkezik onnan az
örökmozgó Klauzer Ádám (21), akinek
fiatal kora ellenére már van múltja csapatunknál (2013/14-es szezon, 25 mérkõzés/7 gól). A bajnoki kezdés idõpontja még továbbra is február utolsó
hétvégéje, azaz február 26-a Rumban,
az elsõ hazai mérkõzés március 4-e a
Kõszeg ellen. Aztán majd meglátjuk, így
lesz-e. A végére annyi szubjektivitás
még engedtessék meg, hogy a lapzár-

A CVSE-Swietelsky extraligás asztalitenisz-csapatának tavaszi sorsolása
2017. február 16.

17:00

CVSE-Swietelsky I. – Publó-Csákvári TC

2017. február 19.

11:00

BVSC-Zugló I. – CVSE-Swietelsky I.

2017. március 24.

17:00

CVSE-Swietelsky I. – BVSC-Zugló II.

2017. április 15.

15:00

PTE PEAC- Kalo Méh I. – CVSE-Swietelsky I.

2017. április 28.

17:00

CVSE-Swietelsky I. – Komló Sport Kft.

2017. május 13.

11:00

SZERVA ASE I. – CVSE-Swietelsky I.

Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

ta napján (február 5-én) 95. születésnapját ünneplõ Szepesi Györgyöt köszöntsem e sorokkal, az idõsebbeknek
nem kell õt bemutatni, a fiataloknak
pedig ajánlom adatgyûjtéshez a Wikipédiát!
»DOTTO

Közgyûlési meghívó
A Celldömölki „Lokomotiv” Horgász
Egyesület 2017. évi közgyûlését február 24-én pénteken 16.30-kor tartja
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban. A közgyûlés határozatképtelenség esetén 17.00 órakor ismételten összehívásra kerül. A megismételt közgyûlés a jelenlévõk számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:
1. Beszámolók
2. 2016. évi vagyonmérleg zárszámadás
3. 2017. évi költségvetés, munkaterv
4. Új fegyelmi szabályzat elfogadása
5. Hozzászólások, válaszadások,
egyebek
A közgyûlés nem nyilvános azon
csak az egyesület tagjai és a meghívottak vehetnek részt. Kérjük a tagokat a horgászigazolványt hozzák
magukkal!
»KARÁCSONYI TAMÁS ELNÖK

Felhívás
Kérjük, hogy személyi jövedelem adója
1%-ával támogassa az Együtt Kemenessömjénért
Egyesület
munkáját.
Adószáma 18523166-1-18.
A Kemenessömjéni Berzsenyi Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2016. évben adójuk 1%-át részünkre felajánlotta, továbbá kérünk
mindenkit, hogy az idei évtõl a fenti
adószámot szíveskedjenek megjelölni
adóbevallásukban.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG:
Dummel Ottó, Farkas Gábor, 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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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!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
csomagolt élelmiszerek, szendvics,
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

Bakancsok,
védõcipõk
munkaruhák vására

FA-GYULÁNÁL!
Prémium munkavédelmi cipõk Angliából!
Hagyományos bõr bakancsok is kaphatók.
Maximális minőség-minimális ár!
Munkaruhák, mellények, védõfelszerelések
Gumicsizmák, csizmabélések védõkesztyûk!

GÁZPALACK
3450,-Ft/ csere
(11,5 kg-os, 300 Ft/kg)
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Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk–Izsákfa (Bokod puszta)

Faipari üzemünkbe férfi munkaerõt
keresünk!

Asztalost, betanított munkást.
Targonca vagy motorfûrész szerelõk felvételi elõnyben!

Érdeklõdni lehet: 06 30/6364-021
telefonszámon 07–17 óráig.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!
Sikeres frisstészta-gyártó családi vállalkozásunk
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.
Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk
élelmiszeripari végzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak,
villanyszerelő: vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai
jártassággal rendelkezők jelentkezését.
Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 cafeteria
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 ingyenes céges buszjárat
 tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás
Jelentkezés önéletrajz megküldésével a m.szegedine@wewalka.hu e-mail címre,
vagy postai úton Szegediné D. Mónika részére. Címünk: 9500 Celldömölk, Pápai u. 27.
Érdeklődni a 06-95/525-367-es telefonszámon lehet.

