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Január 1-jétõl a kizárólag önkormány-
zati tulajdonba került Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ Üzemeltetõ Kft. mûköd -
teti a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõt.
A JUFA Ungarn Kft. továbbra is üzemel-
teti a szállodát és a kempinget, vala-
mint további fejlesztéseket tervez
szállásbõvítés terén.

Fehér László polgármester elmondta,
hogy a fürdõ üzemeltetése anyagilag
súlyosabb terheket ró az önkormány-
zatra, de reményei szerint a lehe -
tõségek célszerû kihasználásával és
bõvítésével sikerül még több helyi és
távolabbról érkezõ vendéget vonzania
a wellness és gyógyászati szolgál -
tatásokban bõvelkedõ létesítménybe. 
– Fontos szerepet szánunk a Ság hegy-
nek, a környék páratlan szépségének,
hiszen a nyugalomra vágyók itt igazán
kipihenhetik magukat – mutatott rá az
erõsségekre a városvezetõ. – 2016-ban
már több mint 45 ezer vendégéjszakát
töltöttek el az idelátogatók, ez jóval
túlmutat a korábbi  évek számadatain.
Hamarosan, reményeink szerint márci-
usban pedig az egymilliomodik fürdõ -
vendéget köszönthetjük – tájékoztatta
lapunkat Fehér László.
2017. február 8-i ülésén Celldömölk
Város Képviselõ-testülete megszavazta
az új jegyárakra vonatkozó határozatot.
Kiss Lilla, a Kft. ügyvezetõje a követ -
kezõképpen nyilatkozott ezzel kap cso -
latban: 
– 2017. február 15-tõl új kedvezményes
jegyárakkal, 4 és 2 órás jeggyel, 4 órás

éves bérlettel, plusz szolgáltatásként
hétvégente vízi tornával, megújult well-
ness szolgáltatásokkal és masszázsokkal
várja vendégeit a Vul kán fürdõ. A napi-
jegy ára nem celli lakosoknak változat-
lan maradt, a celliek számára széleskörû
kedvezményeket biztosítunk. A celldö -
mölki lakosok számára a felnõtt napi
jegyár 2000 forintról 1600 forintra csök-
kent, a nyugdíjas és gyerekjegy ára is
kevesebb lett 20%-kal. Új jegyként a
14–25 év közötti diákok számára diák-
jegy került bevezetésre. A celldömöl -
kieknek a 2 órás felnõtt jegy 990 Ft-ba,
a nyugdíjas, gyerek- és diákjegy 690 fo-
rintba kerül. A celli lakosok a lakcímkár-
tya felmutatásával vehetik igénybe a
celli kedvezményes jegyárakat.

»Lesz-e különbség téli illetve a nyári
nyitva tartás között?
– A téli nyitva tartásban (október 1-tõl
április 30-ig) vasárnaptól csütörtökig
9.00–19.00-ig, pénteken és szombaton
9.00–20.30-ig várjuk a vendégeket,
nyáron egy órával késõbb zár a fürdõ.
A reggeli úszás minden nap 7.00–
10.00-ig vehetõ igénybe 600 forintos
áron, ami a gyógyvizes jacuzzi haszná-
latát is magában foglalja. A reggeli
úszók a JUFA szálloda recepcióján tud-
nak jegyet venni. 
»Mit kínálnak a pihenni vágyóknak?
– A szaunázni vágyók 2017. március
31-ig minden hétköznap 1190 forintos
napijeggyel, valamint 17.00 óra után
790 forintos jeggyel vehetik igénybe a
szaunavilág gazdag kínálatát. Az új
pihenõszobában baráti társaságok pi-
henhetik ki magukat. A parajdi sószoba
gyógyító hatását egész évben 50%-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a
felsõ-légúti betegséggel, magas vér -
nyomással, alvászavarral küzdõk, az
immunrendszer erõsítésére vágyók.
»Milyen gyógyászati illetve más jellegû
akcióik vannak?
– Idén 5 gyógyászati akciót hirdetünk,
melyben a kezelések önereje 20-50%-
os kedvezménnyel vehetõ igénybe. Egy
évben 2 alkalommal vehetik igény be az
OEP által támogatott gyógy ke ze léseket
a vendégek. A reumatológus doktornõk
szombatonként 09.00–13.00-ig rendel -
nek a fürdõn. Háziorvosi beutaló nem
szükséges a vizsgálathoz. Hétfõ és csü-
törtök – az ünnepnapok ki vé telével – to -
vábbra is fürdõnap, mikor a nyugdíjasok
690 forintos, a fel nõt tek, gyerekek és
diákok 990 forintos áron jöhetnek fü-
rödni a strand nyitásáig.
»Milyen újításokkal várják vendégeiket? 
– Megújult gyerek-játszószobával, ba-
ba-mama szobával, kedvezményes
családi jeggyel várjuk egész évben a
családokat. Március 1-tõl hosszan tartó
barnulást biztosító Coffee love álló -
szoláriumot nyit a fürdõ, amit a csak
szoláriumozni vágyók fürdõjegy vásár-
lása nélkül is használhatnak. 
Továbbá új elemeket is tartalmazó well -
ness- és masszázs-csomagokat kíná-
lunk. A strandszezonra megújul a fürdõ
udvara, árnyékot biztosító lombos fák-
kal, valamint a medencék és a homoko-
zó fölé szerelt árnyékolókkal várjuk ked-
ves vendégeinket. Megújul a játszótér
is, izgalmas játékokkal várjuk a szün -
idõben kikapcsolódni vágyó családokat.

»LOSONCZ ANDREA

Több kedvezmény a fürdõ vendégei számára
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Február 11-én éves közgyûlését tar -
totta a celldömölki polgárõrség. Az év -
értékelõ ülésen a polgárõrök a 2016-os
év beszámolóját hallgatták meg, vala-
mint tájékoztatást kaptak a 2017-es év
kiemelt eseményeirõl, feladatairól.

Éves közgyûlését tartotta a celldömölki
Kráter Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr
Egyesület. A napirendi pontok ismerte-
tése és megszavaztatása után Hadászi
Zsolt, az egyesület elnöke megtartotta
a tavalyi év beszámolóját és érté -
kelõjét. Mint kiderült, a 2014-ben ala -

kult polgárõri egyesület 2016 január -
jában tevékenységi körének bõvülése
miatt esett át névmódo sításon, hiszen
immár tûzoltói és mûszaki mentési fel-
adatokat is ellát. Az egyesület mûkö -
dése során együtt mûködési megállapo-
dást kötött a rendvédelmi, illetve a ka-
tasztrófavédelmi szervekkel, hogy tár-
sadalmi szerep vál lalásukat szoros
együtt mûködésben, hatékonyan végez-
hessék. 2016 nyarától már a város
nagyrendezvényeinek biztosításáról is
gondoskodnak, így az elmúlt évben je-
len voltak többek között a Celldömölki

Vasutas Napokon, a Sághegyi Szüreti
Fesztiválon és az Ataru Taiko kráterkon-
certjén is, ahol több ezres tömeg bizton-
ságáért felel tek.
Mindemellett önkéntes tûzoltói feladat-
kört is betöltenek, a beszámoló alapján
az elmúlt évben közel 80 esetnél
mûködtek közre az önkor mány zati
tûzoltóság munkájában. Ha dászi Zsolt a
2016-os évet sike resnek minõsítette,
hiszen az egyesület szolgálata alatt
nem történtek rendbontások, sem bal -
esetek. A február 11-i közgyûlés a
2016-os év gazdasági beszámolójával
és a 2017-es évre tervezett feladatok
ismertetésével zárult.

»NÉMETH NÓRA

Évet értékeltek a polgárõrök

Február 14-én adta át nyilvánosan
Marics Sándorné és Söptei Józsefné az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
képviseletében a Tulipánfesztiválon
összegyûjtött adományát Kirner Antal
Zoltánnak, a celldömölki katolikus egy-
házközség plébánosának, aki elmond-
ta, hogy ez az összeg hozzá fog járulni
a kegytemplom új orgonájának meg-
vásárlásához.

Kirner Antal Zoltán: – Nagyon örülünk,
hogy sikerül egy nagyobb orgonát meg-
vásárolnunk, és köszönjük az Együtt
Celldömölk Városért Egyesü let nek nyúj -
tott segítségét, hiszen õk is hoz zá já -
rultak ahhoz, hogy ez a szándékunk
meg valósulhasson. Nagyon jutányos
áron jutottunk hozzá a Bodeni-tó partján
található überlingeni evangélikus egy -
ház község orgonájához, mely egy, a je-
lenleginél nagyobb, négymanuálos or-

gona. Az interneten találtunk rá a hir -
detésre, majd az orgonaépítõvel kiutaz -
tunk, hogy személyesen is meg gyõ -
zõdjünk a hangszer állapotáról, a mely
jónak bizonyult, így megvásároltuk. Az
új orgona a tervek szerint a szeptembe-
ri Mária-búcsúra készül el, egy nagy -
szabású mûsor keretein belül tervezzük
megszentelését és felavatását.
Söptei Józsefné az adományátadón el-
mondta: – Egyesületünk a megalakulá -
sától fogva igyekszik különbözõ támo-
gatandó célokat találni: ilyen volt ko-
rábban az óvodák, az iskolák, az idõs -

gondozási intézmények támo ga tása,
játszóterek, temetõk rendbe té tele,
különbözõ jótékonysági rendezvények
megszervezése. Egyesületünk kezde -
mé nyezésének kö szönhetõ, hogy a
második, sürgõs sé givé alakítható men -
tõ autó is segíti a celldömölki betegek
ellátását. Éppen ezért, amikor tudomást
szereztünk arról, hogy a celldömölki ka-
tolikus egyházközség orgonát szeretne
vásárolni, egyesületünk tagjai teljes
egyetértésben döntöttek arról, hogy a
Tulipán fesztivál rendezvényein ado -
mányok gyûjtésével támogassuk ezt a
nemes szándékot. A rendezvény külön -
bözõ helyszínein kihelyezett per se -
lyekben 400 ezer forint gyûlt össze, me-
lyet az egyesület átutalt a celldömölki
katolikus egyházközség szám lájára.
Szívbõl örülünk annak, hogy hozzájárul-
hattunk az új orgona megvásárlásához.

»LOSONCZ ANDREA

Támogatás a Mária kegytemplom új orgonájához

2017. február 8-án tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselõ-testülete.
Fõ napirendi pont a város 2017. évi
pénzügyi terve volt. Celldömölk város
intézményhálózatának mûkö dteté sé -
ben nem tervez jelentõs módosítást. 

Február 8-i ülésüket a képviselõ-testü-
let tagjai zárt üléssel kezdték, ahol
megválasztották Söptei Esztert öt évre
a Kemenes Vulkánpark igazgatójának.
Nyílt ülésen Fehér László polgármester
beszámolt a két ülés között történ -
tekrõl, majd a pénzügyi tervrõl szóló
tárgyalás következett. Az állam az

intézmények mûködtetésére összesen
615 millió 984 ezer forint állami fel-
adatalapú finanszírozást nyújt, ezt az
összeget az önkormányzatnak 252 mil-
lió 468 ezer forinttal ki kell egészítenie.
Fejlesztésre egy intézmény sem kapott
lehetõséget. A tavalyi évben iparûzési
adóból mintegy 500 millió forint folyt
be, ezért idén is ezt az összeget ter -
vezték be. A képviselõ-testület novem-
beri ülésén döntött arról, hogy a ma-
gánszemélyek kommunális adóját adó-
tárgyanként 2000 forinttal megnöveli,
eszerint 2017-re 30 millió forint ter -
vezhetõ. Az idegenforgalmi adóbevétel

tekintetében is növekedés várható, a
döntéshozók az eddigi 400 forint/fõ/
vendégéjszaka összegét 500 forintra
emelte. A gépjármûadók tekintetében
továbbra is 60%-át elvonja az állam, az
itt maradó 40% 30 millió forint. 
Szó esett még az ülésen az éves
nagyrendezvényekrõl, a bölcsõdei nyá-
ri zárva tartásról, melynek idõpontját
2017. 07. 24–2017. 08. 11-éig határoz-
ta meg a fenntartó. Az esetlegesen
felmerülõ bölcsõdei igényeket az ügye-
letes óvoda látja el. A Vulkán fürdõn
történt változásokról Kiss Lilla
ügyvezetõ számolt be, errõl részlete-
sebben lapunk 3. oldalán olvashatnak,
kedves Olvasóink.

»LA

A pénzügyi tervrõl tárgyaltak a képviselõk
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A központi hivata-
lok felül vizsgá -
latával és a járási
(fõvárosi kerü le ti)
hivatalok meg  e -
rõ sítésével ös sze -
függõ egyes tör-
vények módosítá-
sáról, valamint e -
gyes költségveté-
si szervek felada-

tainak átadásáról szóló 2016. évi CIV.
törvény rendelkezései alapján a fõvá -
rosi, megyei kormányhivatalokban
2017. január 1-jével szervezeti átalakí-
tásokra került sor.

A központi hivatalok és minisztériumi
háttérintézmények megszûnésével új
feladat-és hatáskörök kerültek a kor-
mányhivatalokhoz és a járási hivata -
lokhoz, emellett megyei szintrõl is ke-
rültek járási szintre feladatok.
A Vas Megyei Kormányhivatal szer -
vezeti felépítése a következõkképpen
alakul: Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Fõosztály, Népegészség -
ügyi Fõosztály, Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Fõosztály, Hatósági Fõ -
osztály, Pénzügyi és Gazdálkodási Fõ -
osz tály, Jogi és Humánpolitikai Fõosz -
tály. A szervezeti változások az egyes
fõosztályok, osztályok fizikai elhelyezé-
sét 2017. január 1. napjától nem érin -
tik, és az ügyfélfogadási idõpontok is
megegyeznek a korábbival.
Új fõosztályként a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Vas megyei ki-
rendeltsége integrálódott január 1-jé-
vel a kormányhivatalba, Agrár- és Vi -
dék fejlesztést Támogató Fõosztály el-
nevezéssel, változatlan feladatellátás-
sal és helyszínen, Szombathely, Jászai
Mari utca 2. sz. alatt.

A járási hivatalok megerõsítése azt a
célt szolgálja, hogy az ügyintézés az ál-
lampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz a
lehetõ legközelebb történjen. Ennek
érdekében az idei esztendõtõl már va-
lamennyi járási hivatalban intézhetõek
egyes köznevelési (óvodai jogviszony-
nyal, tanulói jogviszonnyal, a szülõ és is-
kola kötelességeivel és jogaival kapcso-
latos) feladatok, igazságügyi (jogi segít-
ségnyújtási és áldozatsegítési) ügyek,
egyes fogyasztóvédelmi feladatok (töb-
bek között a fiatalkorú alkohollal kiszol -
gálásának ellenõrzése, rezsipont mû -
köd te tésének ellenõrzése, dohányzásra
kijelölt helyiségre vonatkozó szabályo-
zás betartása).
A járási hivatalok szervezete Cell dö -
mölk, Körmend, Kõszeg, Sárvár, Szent -
gotthárd és Vasvár székhellyel tovább-
ra is osztályok szintjén látja el megnö-
vekedett feladatait, ez alól kivételt a
megyeszékhely, Szombathely járási hi-
vatala képez.
A Szombathelyi Járási Hivatalnál in -
tézhetõ további ügycsoportok négy
szakmai fõosztályban kerültek össze -
vonásra: Hatósági Fõosztály, Agrárügyi
és Környezetvédelmi Fõosztály, Foglal -
koztatási, Családtámogatási és Társa -
dalom biztosítási Fõosztály, Mûszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Fõ -
osztály.
A fenti fõosztályok január 1-jét meg -
elõzõen vagy a járási hivatal vagy a
kormányhivatal szervezeti egysé gei -
ként mûködtek, ez utóbbi esetben a
változás annyiban áll, hogy az általuk
ellátott feladatok kerültek le kormány-
határozat alapján megyei szintrõl a
megyeszékhely járási hivatalához. A
fõosztályok feladatellátása változatlan
helyszínen történik.
Az állami lakástámogatási ügyekkel és

a családi csõdvédelmi szolgálat által
intézhetõ ügyekkel kapcsolatos ügyin-
tézés a Szombathelyi Járási Hivatal
épületében, Szombathely, Hollán E.
utca 1. sz. alatt vehetõ igénybe. 
2017. január 1-jétõl a Szombathelyi
Járási Hivatal Családtámogatási Osz -
tálya jár el Szombathely, Széll K. utca
20. sz. alatt – Budapest fõváros, Pest
megye, Komárom-Esztergom megye,
valamint Gyõr-Moson-Sopron megye
kivételével – országos illetékességgel
az osztrák-magyar családtámogatási
ügyek vonatkozásában.
Az idei esztendõtõl a Szombathelyi
Járási Hivatal Családtámogatási Osztá -
lya rendelkezik hatáskörrel azokban a
családtámogatási ellátásokkal kapcso-
latos eljárásokban, ahol a kérelmezõ
vagy a kérelem elbírálása szempont -
jából figyelembeveendõ családtagja
Ausztriában folytat keresõtevékeny -
séget, vagy e családtagok valamelyike
életvitelszerûen az Osztrák Köztársa -
ságban tartózkodik, vagy az ügy elbírá-
lásához az osztrák hatóság megkeresé-
se szükséges. 
2017. január elsejétõl a Celldömölki
Járási Hivatal szervezeti rendje az
alábbiak szerint alakul: 
 Hatósági, Foglalkoztatási és Gyám -

ügyi Osztály
 Kormányablak Osztály
 Földhivatali Osztály
 Élelmiszerlánc-biztonság és Állat-

egészségügyi Osztály
Járási Hivatalunk elérhetõségei válto -
zatlanok maradtak. Bõvebb információ
a www.kormanyhivatal.hu/vas honla-
pon található.
Celldömölk, 2017. február 15.

»GECSE JÓZSEF

VMKH CELLDÖMÖLKI JÁRÁSI HIVATALA

HIVATALVEZETÕ

Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatal 
2017. január 1-jei szervezeti változásairól

Az Együtt Cellldömölk Városért Egye -
sület ülésén egy új kezdeményezés
került bejelentésre. A Népjóléti Szol -
gálat és az Együtt Celldömölk Vá -
rosért Egyesület közösen az Ado -
mányok Házában (Cell dömölk, Sági
u. 3. – a Hetényi fotó helyén) min-
den hétköznap 9.00–12.00 és 14.00–
16.00 óráig adományosztást szervez:
jelenleg a Wewalka cuk rász üzemtõl

kapott pizzatészta és leveles tészta
kerül kiosztásra, a továbbiakban az
élel mi szer-ado mányok választéka
bõ  vül het, amenynyiben az Élelmi-
szerbankhoz beadott közös pályáza-
tuk eredményes lesz. 
A fenti eken kívül ugyan ezen idõ -
pontokban ruhaadományok között is
válogat hatnak a rászorulók. A szer -
vezõk az egész év folyamán várják a

szétosztható önkéntes adományo-
kat, legyen az tartós élelmiszer, vagy
tiszta, mosott, vasalt használható ru-
házat. 
A rászorultak nevében köszönjük
adományaikat,

»SULYOK KRISZTINA, 
A NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT VEZETÕJE ÉS

MARICS SÁNDORNÉ, AZ EGYÜTT

CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGYESÜLET ELNÖKE.

Adományok Háza Celldömölkön
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Galovich József keramikussal néhány
éve készítettem interjút a a Tv-Cellen
futó Heti Pozitív címû mûsoromba.
Kíváncsi voltam, milyen újdonságok
születtek a mûhelyében. Mivel nem
biztos, hogy a mûsort mindenki látta,
ezért a beszélgetést a „kályhától” indí-
tottam. Vagyis a cserépkályháktól, hi-
szen Galovics József fantasztikus cse-
répkályhákat is készít. 
»Kezdjük mindjárt az elején: hogyan in-
dultál? Mesélj egy kicsit a kezdetekrõl!

– Herenden végeztem porcelánfestõ -
ként. Mindig is vonzott ez az irány: már
gyermekkoromban is szerettem alkotni.
Szerencsésnek mondhatom magam,
mert viszonylag rövid idõn belül ráéb-
resztett a sors, hogy a saját elgondolá-
somat, a saját utamat kövessem. A csa-
ládom pedig támogatott ebben. Lét re -

hoztam a saját mûhelyem. Elõször kész
kerámiákra festettem, majd az alapokat
is én készítettem el. Közel egy évtizedig
dolgoztam együtt egy svájci designer-
rel, így, ami szintén érdekes feladat
volt, egészen különleges szín- és forma-
világot hoztunk létre porcelánból.
»Te keramikus vagy, de sokféle terüle-
ten kipróbáltad és kipróbálod magad:
melyek azok az állomások, amelyekre
szívesen emlékszel vissza?

– Sokat jelentett számomra, amikor
egy 2008-ban a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központban rendezett kiállításra
Simon Zsolttal és Varga Gáborral együtt
dolgozhattam. Gábor asztalosként bú-
torokat készített, mi pedig Zsolttal por-
celánbetétekkel díszítettük a bútoro-
kat. Az eredmény: nagy sikert aratott a
kiállításra látogatók körében. Zsolttal
egyébként is volt már több közös mun-
kánk. Egyik ilyen, hogy egy Wiener
Neustadt-i kereskedõ rendelt tõlünk
porcelán lapra készített festményeket.
Ez különleges feladatot jelentett, hi-
szen porcelánra vittük németalföldi

festõk mûveit, néhány 19. századi ma-
gyar mester munkáját is. Izgalmas volt
megtalálni, kitalálni, kísérletezni a szí-
nekkel és árnyalatokkal, hiszen a por-
celánfesték az égetés után nyeri el a
végsõ árnyalatát. Színpróbákat készí-
tettünk. Egy-egy festmény így nagy -
ságtól függõen akár egy teljes hónapig
készült, nagyjából 200 munkaórával.
»Amint már a bevezetõmben emlí -
tettem, te gyönyörû cserépkály hákat is
készítesz. Errõl is beszélgessünk!

– Igazából – ez furán fog hangzani – a
kályhacsempék készítését tulajdonkép-
pen a 2009-es válságnak köszönhe-
tem. Akkor kellett átértékelnem a dol-
gaimat: vagyis, hogy valami olyan dol-
got találjak a kerámiák mellé, amire
van megfelelõ kereslet. És szépen las-
san elkezdtem kialakítani az arculatom.
Egyre többen ismerték meg a munkái-
mat és tetszett nekik. Megszerettem
ezt a feladatot is. A városban is több
helyszínen: kávézóban és étteremben
is megtalálhatóak. 
»Te emellett emlékplaketteket, porce-
lánképeket is készítesz önkormányza-
tok, rendezvények részére. Milyen fel-
kéréseid voltak már?
– Igen, készítettem már úgynevezett
reprezentációs ajándékokat a celldö-
mölki és a sárvári önkormányzatok
meg rendelésére, emellett a szívemhez
közel állnak a Cell-Cupra készített pla-
kettek.
»Milyen terveid, elképzeléseid vannak
még a jövõre vonatkozóan?
– Célom, hogy minél szebbet, jobbat
készítsek: legyen szó porcelánról, por -
ce lánképrõl vagy akár egy cserép -
kályha elemeirõl.

»BL

A porcelánfestéstõl a cserépkályháig
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Február 4-én az evangélikus gyüleke-
zet is megtartotta hagyományos báli
összejövetelét a mûvelõdési központ -
ban. Az est vendégmûvésze, Levente
Péter Varázs-óra címû elõadásával szó-
rakoztatta a közönséget.

Celldömölkön is folytatódik a báli sze-
zon. Ahogy az farsang idején szokás, a
különféle szervezetek, közösségek és
gyülekezetek is tartanak ilyentájt jóté-
konysági rendezvényeket, ünnepi mu-
latságokat. Kiniczkyné Csite Nóra kez -
deményezésére 2013-ban elsõ ízben
került megszervezésre az evangélikus
egyházközösség bálja. Azóta pedig ha-
gyománnyá vált a rendezvény, így
2017. február 4-én ismét ünnepélyes
keretek között találkoztak a felekezet
tagjai. Az evangélikus bált a Kemenes -

aljai Mûvelõdési Központ színháztermé-
ben Rác Dénes lelkész nyitotta meg.
Beszédében elõször köszöntötte a ven-
dégeket, majd a remény, a bizalom és
a hit erényeit méltatta. Rác Dé nes
köszöntõjét a reformáció 500. évfordu-

lója alkalmából Luther Márton gon -
dolataival zárta: „Ha tudnám is, hogy
holnap elpusztul a világ, még akkor is
ültetnék egy almafát.” Ezzel a
reménykeltõ idézettel vette aztán kez -
detét az est fõmûsorszáma, egy Va rázs-
óra keretében Móka Miki Zseb színháza.
Levente Péter és mû vész  társai az
ígéretekhez hûen jelmezek és díszletek
nélkül játszottak égbõl pottyant
szerepeket. Az interaktív mûsor során a
gyermekek és a képzelet népesítették
be a színpadot, Le vente Péter pedig
igazi varázslóként bûvölte a hangulatot.
Kíséretként Török György kísérte
gitáron, õt magát pedig állandó bábja,
Hakapeszi Barnabás kísérte. A vidám
program kiváló alapul szolgált az est
további részéhez, az ünnepi bálhoz.

»NÉMETH NÓRA

Égbõl pottyant mesék az evangélikus bálon

Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hir-
det a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és az Eötvös Loránd SzKI di-
ákjai számára.

Pályázni lehet: Bármely irodalmi, tör -
ténelmi, helytörténeti, népmûvé sze ti,
képzõmûvészeti, természettudomá-
nyos, matematikai és informatikai mun -
kával, illetve bármely, a felsorolt téma-
körhöz nem tartozó, önálló alkotással is. 
Olyan egyéni és csoportos pályázatokat
fogadunk el, amelyekkel más pályáza-
tokon még nem vettek részt. (Errõl a
pályázótól írásbeli nyilatkozatot kérünk
mellékelni). A pályázat jeligés. 

Az írásos pályázatokat lehe tõleg gépel-
ve, ízléses formában kérjük beadni. 
A pályamunkákat az iskola igazgatója
gyûjti össze és továbbítja a Kemenes -
aljai Baráti Körnek. 
A pályázatok beküldési határideje:
2017. május 5. 
Beküldési cím: Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár Celldömölk,
Dr.Géfin tér 1. 9500.
A pályamunkákat külsõ szakértõkbõl
álló zsûri értékeli. Eredményhirdetés és
díjkiosztás: a Kemenesaljai Baráti Kör
tavaszi köz gyûlésén a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban
lesz.

Díjak: tagiskolánként: I. díj: 10 000 Ft,
II.díj: 8 000 Ft, III.díj: 6 000 Ft valamint
különdíjak. A végzõs osztályok tanulói
közül iskolánként egy-egy diák, 10 000
Ft össze gû díjban részesül, az össztel-
jesítményért és magatartásért (tanul-
mányi eredmény, kulturális és sportte-
vékenység, közösségi munka, stb.) – az
iskola írásbeli javaslatára. 
Átadásra kerül az „Év diáksportolója”
cím is, melyet az iskola írásbeli javas-
latára adományoz a Baráti Kör tagsága.
A díj alapítója Buttás Pál egyetemi ta -
nár, sportvezetõ, a Kemenesaljai Baráti
Kör vezetõségének tagja. 

»KEMENESALJAI BARÁTI KÖR

Felhívás a Kemenesaljai Baráti Kör Jónás–Szente pályázatára

Túrkevén szüle-
tett 1956. május
18-án. Édesapja
református lel-
kész volt. Há rom
testvére: End re,
Béla és Anikó. Õ
volt a legfiata-
labb négyük kö-

zül. Túr kevén vé gez te általános és kö-
zépiskolai tanulmányait.
Pápa érintésével került Celldömölkre,
ahol elõször a Gáyer, majd az iskola-
öszevonások után a Celldömölki Vá rosi
Általános Iskolában dolgozott test -
nevelõ tanárként majd 40 éven keresz-
tül, csaknem két generációt tanított a
mozgás fontosságára, a sportszerû -
ségre és az ellenfél tiszteletére.

Sokan nem is tudták Róla, hogy mind -
ezek elõtt rövid ideig mentõ ápolóként
is tevékenykedett.
Életét azonban a sport határozta meg.
Dobóatlétaként, dobóatlétákat edzve
ért el sikereket. Késõbb kézilabda -
edzõként volt jelen Celldömölk város
sportéletében. Az utóbbi 8 évben a
CVSE nõi kézilabda-szakosztályának
vezetõi tisztét is betöltötte. A Vas
Megyei Kézilabda Szövetség kitünte-
téssel jutalmazta az utánpótlás-neve-
lésben végzett munkáját.
Számára mégis pedagógiai hivatása és
a sport szeretete elõtt a családja volt a
legfontosabb. Feleségére és lányára,

Mirjamra volt a legbüszkébb. Rájuk
támaszkodva, belõlük erõt merítve, és
nekik is erõt adva próbált megküzdeni
a gyógyíthatatlan betegséggel.
2016 áprilisában meggörbült a világ
gyémánttengelye, s megkezdõdött a
kínnal – szeretettel – szomorúsággal –
bizakodással – kétségekkel teli vissza-
számlálás. Csodálni való önfegyelem-
mel fogadta ezt.
Szabó Lóránt 2016. december 28-án
távozott el közülünk. Halála fájdalom
és bánat, de élete ajándék volt.
A pályát megfutotta, várja Õt példa -
értékû élete jutalma, a lélek örök bol-
dogsága.

In memoriam Szabó Lóránt
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Kezdetét vette az általános iskolák leg-
nagyobb farsangi eseményének, az
szm-mûsoroknak a sorozata. A Cell -
dömölki Városi Általános Iskola hagyo-
mányos „Ki mit tud?”-jára február 15-én
és 16-án került sor a mûvelõdési köz-
pont színháztermében.

Ha február, akkor az általános iskolák
farsangi produkciói is napirendre kerül-
nek. A 2017-es évben az intézmények
szm-mûsorainak sorát a Celldömölki
Városi Általános Iskola nyitotta, akik-
nek ismét két napon át, február 15-én
és 16-án zajlottak produkcióik a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színpadán. A programot a
szü lõi munkaközösség vezetõinek kö -
szöntõi nyitották. Tarczi Szilvia megkö -
szönte a szülõknek az egész éves
közremûködést, valamint a közönség
figyelmébe ajánlotta a diákok mûso -
rait, akiknek fellépését hosszas elõké -
születek, sok tervezés és még több
gyakorlás elõzte meg. Cságoly Szilvia,
a Szülõi Munkaközösség vezetõje el-
mondta, a Ki mit tud teljes bevétele az
iskola új fitneszparkjának bõvítését
szolgálja majd. Megköszönte továbbá a
szülõk eddigi munkáját a rendezvé-
nyek lebonyolításában, így például a
karácsonyi vásár alkalmával nyújtott
segítségüket és támogatásukat. Az is-

kolavezetés képviseletében Danka
Adél igazgató tartott beszédet, aki örö-
mét fejezte ki, amiért ismét teltházas
közönség fogadja az osztályok produk-
cióit, remélve, hogy az est majd a szür-
ke téli hétköznapok színfoltjául szolgál.
A mûsorokat Szentgyörgyi Ábel önálló
fellépése nyitotta, aki Joe Satriani
Summer songját adta elõ gitáron. Majd
a program az osztályok produkcióival
folytatódott, a közönség tanúja lehe-
tett többek között a Honfoglalás címû
musical Kell még egy szó címû dalának
kézpantomimre ültetett verziójának,
nyuszibulinak, szalagjátéknak, hagyo -
mány õrzõ népdalcsokornak citerakísé-
rettel, a Grease musical feldolgozásá-
nak, valamint annak is, hogy a rockze-
ne hogyan fuzionálhat a Veresegyházi
asszonykórus népi énekzenéjével. Az
elsõ nap utolsó mûsorszámaként az

egyik végzõs osztály kalauzolta táncá-
val a távol-keleti Indiába a közönséget.
Másnap ismét színültig telt a színház-
terem az általános iskolások szüleivel,
nagyszüleivel és rokonaival, akik mind
izgatottan várták a diákok elõadásait. A
programot ezúttal a Tücsök Bábcsoport
nyitotta, majd a celldömölki akrobati-
kus rock ’n’ roll csoport is bemutat -
kozott. Az osztályok mûso rai nak sorát
karneváli szambaláz, a kéményseprõk

tánca, szépkorú farsangi buli, jelmezes
karneváli forgatag, vásári jelenet és a
futball EB hangulatát idézõ produkció
követte. De volt még példa zombitánc-
ra is, Michael Jackson Thrillerjével kí -
sérve, valamint a nézõk abba is bepil-
lantást nyerhettek, hogyan zajlik az is-
kolában az osztálytakarítás. A kétnapos
programot ismét sok nevetés és vas -
taps kísérte a mûvelõdési központ szín-
háztermében.

»NÉMETH N.

Kétnapos mûsorkavalkád a farsang jegyében

Az Alsósági Tagiskola is megtartotta ha-
gyományos szm-rendezvényét az alsó-
sági sportcsarnokban. A szombat esti
programra az osztályok ismét sok színû,
színvonalas produkciókkal készültek.

Február 18-án a Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola Alsósági Tagiskolája
tartotta meg ünnepélyes szm-mûsorát
és bálját az alsósági sági sport csar -
nokban. A mûsor kezdetén Nagy
Gábor, a szülõi munkaközösség veze -
tõje köszönte meg a felkészülést a pro-
dukciókra, mely a diákok, a peda gó -
gusok és a szülõk együtt mûködését,
közös munkáját dicséri. Ahogy az ese-

mény végén is elhangzott, a rendez-
vény során befolyt összeg természete-
sen teljes összegben a diákok támoga-
tását fogja szolgálni. Ezt követõen
kezdetét vette az osztályok mûso rai -
nak sorozata, mely – ahogy az Alsó -
ságon immár évek óta hagyomány – is-
mét egy téma köré épült. A produkci-
óknak a keretet ezúttal Pán Péter tör-
ténete, a helyszínt pedig Sohaország
szolgáltatta, mely a mesevilág színe-
javával népesült be. Vérre menõ harcot
vívtak az elveszett fiúk és az indiánok,
talajgyakorlatoztak a sziget tornászlá-
nyai, lovasaival együtt produkciózott
Lucky Luke, táncot jártak az erdei állat-
ok. Meseje le netek elevenedtek meg a
101 kiskutya, a Lúdas Matyi és Hófe -
hérke törté ne tébõl, mindezt persze
sok-sok ze nével és tánccal fûszerezve.
Végül a soha fel nem növõ Pán Péter
törté netéhez hûen Csingiling szájából
hang zott el az örökérvényû igazság,
mi szerint hiába az idõ múlása, egy ki-
csit mégis mindenki gyerek marad. A

mû sorok után az osztályok köszönetet
mondtak mindazoknak, akiknek segít-
ségével az este megvalósulhatott. Vé -
gül a farsangi mulatságnak is elérke-
zett az ideje, a rendezvény nyitótánca-
ként az Alsósági Tagiskola nyolca di -
kosai keringõztek, majd éjszakába nyú-
ló bál vette kezdetét. »NN

Farsangi mûsorok Sohaországban



Habár az idei évben Celldömölkön a
hagyományoktól eltérõen nem a Soltis
Lajos Színház nyitotta a báli szezont, az
ünnepség az idén sem maradhatott el.
A 15. Színészek és Színházbarátok Bál -
jára február 11-én a Vasvirág Hotelben
került sor.

Az idei báli szezon sem érhetett véget
Celldömölkön a Soltis Lajos Színház ha-
gyományos ünnepsége nélkül. A ka-
maratársulat immár 15. alkalommal
szervezte meg a Színészek és Színház -
ba rátok Bálját, melynek ezúttal is a
Vasvirág Hotel adott otthont. Az est
idei házigazdája Savanyu Gergely és
Kelemen Márta volt, akiknek közvetlen
stílusa és pikáns humora egybõl meg-
teremtette a bál további hangulatát. A
bevezetõt követõen Fehér László pol-
gármester nyitotta meg a rendezvényt,
aki gratulált a 15 éves évfordulóhoz,
hangsúlyozva, milyen jelentõs szerepet
játszik a Soltis Színház társulata Celldö -
mölk kulturális és közösségi életében,
hiszen nem sok kisváros mondhatja el
magáról, hogy saját színházépülettel is
rendelkezõ színi társulat nevezheti
székhelyének. Megköszönte Nagy Gá -
bor igazgatónak, hogy már évek óta a
település közösségi életének motorja-
ként tevékenykedik, valamint biztosí-
totta a színházat az önkormányzat
jövõbeli támogatásáról is. A polgár-
mester után Nagy Gábor vette át a

szót, aki köszöntõjében beszámolt a
színház 2016-os évének statisztikáiról.
A tájékoztató alapján a tavalyi évben a
Soltis Színház 128 elõadást mutatott
be, összesen 17 ezer nézõ elõtt. Ezek
közül 41-et Celldömölkön adtak elõ,
csaknem 3 ezer nézõvel. Az év során
több mint 20 vendégelõadást fogadtak
székhelyükön, valamint 13 saját dara-
bot mutattak be külföldön, Erdélyben.
Beszámolt továbbá a színház épü le -
tének felújításáról, és több mûvészeti
pályázatról is, melynek keretében kü-
lönféle programokon vettek részt a tár-
sulat tagjai. A közelmúltban három
mesejátékkal és két felnõtt darabbal, a
Vaknyugattal és a Legyen a férjem!-
mel bõvült a repertoár. A tájékoztató
után az est menetrendjét követve mû -
sorok következtek, a Soltis Színház szí-
nészei zenés, táncos darabokkal és
egyéb szórakoztató elõadásokkal szí-
nesítették a bál programját.

»NÉMETH N.
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Bállal nyitotta az évet a Soltis Színház

„Betonról másképp” a KMKK Móritz Galériáján
A Kemenes Vulkánpark Látogató -
központ táblás zsaluzatú látszóbeton -
jai ra asszociálva különleges tárlat nyílt
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz Galériáján 2017. feb-
ruár 10-én pénteken, 18 órai kezdettel.

A „Betonról másképp” címû kiállítással
mutatkoztak be a budapesti Szent
István Egyetem Ybl Miklós Építéstudo-
mányi Karának hallgatói, köztük a cell-
dömölki származású Klaffl Gábor, vala-
mint az Ycon Studio. A kiállítás megnyi-
tóján megjelent közönséget a KMKK
igazgatónõje, Pálné Horváth Mária kö-
szöntötte. Nemoda Ferenc egyetemi
fõtanácsos, Leczovics Péter mérnökta-
nár és Klaffl Gábor építészhallgató az
Ycon Studio részérõl vezette be a kö-
zönséget a beton tervezési koncepci ó i -
ba. A betonban rejlõ beláthatatlan
lehetõségek tárházát vonultatták fel, az

épületszerkezeteken túl olyan új lehe -
tõségeket keresve, amely a beton
széleskörû alkalmazhatóságát, a már
hagyományos megoldások mellett az
új alternatívák teljes betontechnológiá-
ját felölelik. A zsaluzat anyagának célo-
rientált megválasztását, a beton me-
chanikai megmunkálásának korlátait,
lehetõségeit kutatva – legyen az ék-
szer, bútor, vagy akár egy pendrive.
Nagy példakép és útmutató lehet a
fiatal tervezõk számára a kortárs
Losonczi Áron, akinek szabadalma a
LiTraCon fényáteresztõ beton, kísérlete-
ivel a kiállításon is találkozhat a látoga-
tó, vagy az ókori Pantheon, melynek
kazettás kupolájában már a rómaiak is
betont alkalmaztak. És, ha építészet,
akkor egy kemenesaljai kuriózum, a
Kemenes Vulkánpark fõépületének
1:200 méretarányos változata, melyet
egyetemi hallgatói feladatként Gábor

abszolvált és tavaly a Polgármesteri Hi -
va talnak ajándékozott. Földes Lász ló -
nak, a Vulkánpark fõtervezõjének pedig
annyira elnyerte tetszését a Vul kán park
kicsinyített mása, hogy Gá bornak épí-
tészgyakornoki állást ajánl ott fel a
tervezõirodájában. Szép új világ egy kis
mikrokozmosz a Ság hegy lábánál,
melyet elképzelünk a jövõ arculatán
tûnõdve Gáborral és a tanár urak kal. A
kiállítás megtekinthetõ 2017. február
10-tõl 2017. március 5-ig.

»NÉMETH KATALIN

A Ság hegy déli oldalán 1264 m2

terület – részben szõlõ – pincével,
közmûvekkel eladó.
Tel: 06 70/333-6659.

Celldömölkön a kontyosban, telje-
sen felújított, extrákkal ellátott lakás
eladó.
Tel: 06 20/3418-711.

Tokorcson 1.500 m2 nagyságú, tel -
jesen közmûvesített építési telek új
családi házas nyugodt szép övezet-
ben áron alul eladó. Játszótér 10 m-
re, víz, gáz. villany, szennyvíz beve-
zetve.
Tel: 06 30/3451-336.

» APRÓHIRDETÉS

Köszönetnyilvánítás
A celldömölki Vörösmarty úti Óvoda
Óvodásaiért Alapítvány köszöni,
hogy jövedelemadója 1%-ával tá-
mogatták az intézmény játékkészle-
tének gyarapodását, ezáltal a gyer -
mekek fejlõdését. Amennyiben az
idei évben is megtisztelné az alapít-
ványt adója 1%-ával, nyilatkozatán
az 18890026-1-18 adószámot szí-
veskedjen feltüntetni. 
Köszönettel: az alapítvány elnöke és
az óvoda dolgozói
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A téli hónapok kiemelt rendezvénye a szalagavató ün nep -
ség, mellyel a végzõs középiskolások elindulnak a felnõtté
váláshoz vezetõ úton. Február 11-én az SZMSZC Eötvös
Loránd Szak gimnáziumának és Szakközépisko lá jának vég -
zõsei is megkapták az évek során kiérdemelt szalagot.

Február 11-én ünnepi díszbe öltözött az Eötvös Loránd Szak -
gimnázium és Szakközépiskola aulája, hogy méltó helyet
biztosítson annak a 29 végzõs diáknak, akik aznap kapták
meg a középiskolai tanulmányok végét szim bolizáló szalagot.
A felnõttkor küszöbét jelzõ szalagavató ünnepség a három
végzõs osztály bevonulásával vette kezdetét, majd Soós
Andrea, az iskola igazgatója tartotta meg köszöntõjét. Az
intézményvezetõ arra kérte a felsorakozott diákokat, sza -
lagjuk mindig em lékeztesse majd õket egykori középiskolá-
jukra, az itt eltöltött évekre és az itt megszerzett tudásra.
„Eljutottatok ifjúkorotok legnehezebb szakaszába, amikor
megismerhettétek önmagatokat, vágyaitokat, korlátjaitokat,
tehetségeteket. Megtanultátok, hogy kik vagytok, honnan jöt-
tetek és hová tartotok. Ebben a folyamatban segítettek tite-
ket szüleitek és tanáraitok. A ma kitûzött szalag jelkép, az
összetartozás jelképe. Annak a jelképe, hogy a középiskolai
éveket kitöltöttük, tiszteltük és formáltuk egymást. És mind-
ezt az iskolánk keretei között tettük, mert az iskola értetek
van, volt és lesz.” Az intézményvezetõ beszédét a szalag -
feltûzés ünnepélyes pillanatai követ ték. A három végzõs
osztálynak a hagyományokhoz hûen az osztályfõnö kök tûzték
fel szalagjaikat, a 12. A-nak Árbocz Tamás, a 3/11B-nek
Burjánné Bodó Imola, a 3/11C-nek Csói Gábor. Az esemény
után Fehér László polgármester is köszöntötte a szakgimnázi-
umi és szakközépiskolai tanulmányaik befejezése elõtt álló di-

ákokat. A polgármester hangsúlyozta, a tanulók büszkék le-
hetnek arra, hogy egy olyan intézményben tanulhattak,
melyben az idei tanévben immár 130. éve folyik szakképzés.
Kölcsey szavait idézve emlékeztette arra a fiatalokat, hogy az
ifjúkorban átélt események, kötött barátságok azok, melyek
meghatározzák késõbbi életüket, valamint állandó tanulásra
buzdította a diákokat, hogy további életüket is tudással és tar-
talommal tölthessék meg. A pol gár mester beszéde után a
végzõsök közös énekes produkcióval készültek a közönség
számára, Presser Gábor Te majd kézen fogsz és hazavezetsz
címû slágerét tánckoreográfia is színesítette. Majd az intéz -
mény vezetõsége kedveskedett meglepetéssel a diákok
számára, tortával és pezsgõvel ünnepelték, köszöntötték a fi-
atalokat. Az ünnepség programja fotóösszeállításokkal és tán-
cos-zenés produkciókkal folytatódott. A szalagavatót a ha gyo -
mányokhoz hûen a végzõsök keringõje zárta. »NN

Szalagot kaptak az Eötvös szakközépiskola végzõsei
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A 2016 júniusában támogatást nyert a
Migration in Europe cimû  projekt, ami-
re konzorciumi formában pályáztunk a
Tempus Közalapítványnál négy másik
partner intézménnyel: a németországi
Gymnasium Wertingen, a spanyolor-
szági Gabi Pere Vergés Escola Verda, az
olaszországi Liceo Scientifico Statale
Riccardo Nuzzi és a holland OSG Willem
Blaeu iskolákkal.

A projektben a gimnáziumból összesen
25 tanuló vesz részt, minden résztvevõ
egy alkalommal az egyik partneror-
szágba utazhat, ahol fogadócsalád lát-
ja vendégül és a vendéglátó iskolában
a tanulók a projekttémán dolgoznak
külföldi társaikkal. A munka mellett a
tanulók kirándulásokon is részt vesz-
nek, melynek célja, hogy az adott or-
szág mindennapjaiba, kultúrájába be-
tekintést nyerjenek.
A projekt a menekült hullámot vizsgál-
ja szélesebb aspektusban. A résztvevõ
tanulók feltárják, hogy milyen migráci-
ós mozgások jellemezték Európában az
elmúlt 70 évet, a téma feldolgozása
során bemutatjuk, hogy a migráció szá-
mos okból történhet. 
Foglalkozunk a migráció különbözõ faj-
táival és ezek hatásaival, azzal, hogy
hogyan tudják kezelni az egyes orszá-
gok a bevándorlással és migrációval
kapcsolatos helyzetet, valamint a mig-
ránsok integ rá lásának a lehetõsé geivel.
Az Erasmus + KA 2 keretében az elsõ
találkozóra 2017. január 29–február 4.
között között került sor Spanyol or -
szágban, ahova 6 tanuló utazhatott. A
badalonai Gabi Pere Vergés iskolában

az elsõ témakört dolgozták fel a
különbözõ nemzetekbõl álló tanulói
csoportok. A spanyol polgárháború
(1936–39) és az ehhez kapcsolódó
bombázások következtében kialakult
menekülthullám útját követhették a ta-
nulók nyomon Barcelona utcáin és
egyik óvóhelyén, valamint a Pirene u so -
kon át Franciaországba. 
A közös munka májusban Német or -

szágban folytatódik. Szeptember végén
Celldömölkre várjuk a spanyol, német,
olasz és holland tanulókat a 3. projekt-
találkozóra.

»DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ

PROJEKTKOORDINÁTOR

***

Horváth Liliána 9.h osztályos tanuló így
emlékszik vissza a Spanyolországban
eltöltött hétre:
„Január végén néhány osztály- és
évfolyamtársammal és két kísérõ ta-
nárral Erasmus KA2 projekt keretein be-
lül elutazhattunk Barcelonába. A gé-
pünk 11:30-kor indult a bécsi reptérrõl.
Sokunknak ez volt az elsõ repülése, így
kicsit izgultunk, de mint kiderült, sem-
mi okunk nem volt rá, mivel az út zök -
kenõmentes volt. 14:45-kor érkeztünk
meg Barcelona hatalmas rep terére. Az
elõtérben megpillantottuk a partnere-
inket, rövid fotózkodás után, mindenki
elindult haza, a fogadó csa ládhoz.
Hétfõn reggel az iskolában, Bada lo -
nában (Barcelona elõvárosa) talál -
koztunk. Az udvaron tavaszias idõben a
narancsfák alatt mesélte el mindenki
az elsõ estéjét. Aztán három ottani di-

ák vezetett körbe minket az iskolájuk-
ban. A feldolgozandó téma bevezeté-
seként egy interaktív játékban játszot-
tuk el, hogy menekültek vagyunk és
bizonyos helyzetekben döntéseket kel -
lett hoznunk. Délután elsõ utunk a ten-
gerpartra vezetett, ami télen is gyö -
nyörû. A bátrabbak a cipõjüket is levé-
ve  bemerészkedtek a tengerbe. Ked -
den a migráció kérdését kellett kidol-
goznunk a többi nemzettel közösen. A
végeredményt a csoportok bemutatták
a többiek power point bemutató segít-
ségével. Iskola után a partnereinkkel
elmentünk Badalona legnagyobb be-
vásárlóközpontjába. Szerdán aztán vá-
rosnézésre indultunk Barcelonába.
Megnéztük többek között a Gaudí ter-
vezte szecessziós épületeket. Valamint
a Franco diktatúra elõl menekülõk fõbb
központjait a városban. Csütörtökön két
busszal indultunk útnak
Franciaországba. A spanyol-francia ha-
tárt másfél óra túra után értük el. A két
országot elválasztó kerítés kapuján lép-
tünk át túloldalra, ugyanúgy, mint an-
no a spanyol migránsok. Délután 7-kor
kellõen elfáradva gurultunk be az isko-
la elé. Az estét Barcelonába töltöttük a
partnereinkkel és az olaszokkal illetve
az õ vendéglátóikkal.
Pénteken Badalona római kori emléke-
it néztük meg.

Estére hivatalosak voltunk a Casa de
Bar-ba, ahol a tiszteletünkre bulit ren -
deztek. Éjfél elõtt azonban a spanyolok
mindenkit csendre intettek, mondván
hogy ez az õ meglepetésük: egy videó,
ami az összes Erasmus tag ról és part -
nerérõl készült képekbõl állt.
Szombaton aztán fél 12-kor elindultunk
Barcelona repterére, ahol nagy nehe-
zen elváltunk egymástól.
És már csak 7 hónap szeptemberig,
amikor is végre újra láthatom Mariát,
az én kis spanyol barátnõmet!

Újabb Európai Uniós projekt nyertese a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

A CBG KÜLDÖTTSÉGE BARCELONÁBAN: DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ TANÁRNÕ, KISS ZALÁN, GALOVICH MÁTÉ, FEHÉR

KATALIN, SÖPTEI VIVIEN, LENNER LUCA ÉS SZAKÁCSNÉ BINDICS TÜNDE TANÁRNÕ

A TANULÓK DOLGOZNAK A FELADATOKON A BADALONAI

GABI PERE VERGÉS ISKOLÁBAN
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Celldömölki VSE-Swietelsky – Publó-
Csákvári TK 7-0. – Celldömölk, asztali te -
nisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Fazekas, Lindner – Éliás, Varga S.
3:0 (5, 7, 4). Fazekasék félgõzzel is si-
mán nyertek. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Lindner – Daru 3:0 (3, 7,
4). Már az elsõ szettben látszott, hogy
a vendégek harmadikjának nem sok
sansza lesz Lindner ellen. A folytatás-
ban sem tudott újítani Daru, így sima
lett a vége. (2-0) Szita – Éliás 3:1 (3,
14, -7, 10). Szita kicsit könnyebb csatá-
ra számított, ám az övé lett az este
legküzdelmesebb sikere. Éliás gyors

játékával meggyûlt a baja a fiatal celli-
nek. (3-0) Fazekas – Varga S. 3:0 (10, 8,
8). Szoros szettekben dõlt el a meccs,
Fazekas gyorsabb, magabiztosabb volt,
ez döntötte el a gyõzelmet. (4-0). 
2. kör: Lindner-Éliás 3:0 (8, 7, 6). Lind -
ner ellen már nem villogott Éliás. (5-0)
Fazekas – Daru 3:0 (5, 8, 5). Fazekas a
tõle megszokott játékot hozta, Darunak
esélye sem volt. (6-0) Szita – Leskó 3:0
(2, 3, 6). Varga helyére ugrott be Leskó
az utolsó meccsre, Szita percek alatt
kivégezte. (7-0). 
Gyõzött: Lindner 2, Fazekas 2, Szita 2,
Fazekas-Lindner páros.

Lapzárta után
BVSC I. – Celldömölki VSE-Swietelsky
2:6. 
Páros: Oláh, Do Phuong – Fazekas, Lind -
ner 0:3 (0-1). 
Egyéni 1. kör: Bruckner – Szita 1:3 (0-
2), Oláh – Fazekas 3:1 (1-2), Do Phuong
– Lindner 3:1 (2-2). 
2. kör: Bruckner – Fazekas 1:3 (2-3), Do
Phuong – Szita 2:3 (2-4), Oláh – Lindner
0-3 (2-5). 
3. kör: Do Phuong – Fazekas 1:3 (2-6)

»CSUKA L.

Magabiztos hazai siker az extraligában

Celldömölki VSE – Dr Lupo Büki TK 21-
24 (12-14), NB II-es nõi kézilabda-
mérkõzés, Celldömölk, 150 nézõ
Celldömölki VSE: Szabó H. – Freiberger
I. 2, Szomorkovits L. 9/1, Németh V. 2,
Vlasich T. 1, Szomorkovits A. 4, Farkas
A. 2. Cserék: Geiger Cs., Füzfa A. 1,
Sebestyén F., Marton H., Pongrácz E.,
Balogh V. Edzõ: Kósa Ottó.
A találkozó elején hamar egymásnak
estek a felek, a játékban inkább a
küzdelemé volt a fõszerep. Németh ré-
vén a hazaiak szereztek vezetést (5. p:
1-0), és a folytatásban is tudta õrizni
egy-két gólos elõnyét a Celldömölk.
Mindkét csapat keményen védekezett,
de a sportszerûség határát egyik fél
sem lépte át. (10. p: 4-2) Az elsõ játék-
rész közepén a büki kapus több nagy
védéssel támogatta csapatát, és táma-
dásban is a vendégek bizonyultak ha-
tékonyabbnak. Szabó Dóra egy percen
belül két gólt is lõtt jó 10 méterrõl, így
az elsõ negyedóra végén 5-5-ös ered -
mény állt az eredményjelzõn. A celli
gólcsend egészen a 19. percig elhúzó-
dott, ezalatt a Bük négyszer is betalált,

még Kósa Ottó idõkérése sem tudta
felrázni a házigazdát. (20. p: 6-8) A
félidõ végéhez közeledve ismét magá-
ra talált a CVSE, de hiába sikerült gólo-
kat szerezni, a vendégek is rendre vá-
laszoltak a hazai találatokra. Ebben az
idõszakban kétszer is emberhátrányba
került a Cell, ami szintén nem segített
faragni a hátrányból. A fordulást köve -
tõen is fej-fej melletti játék folyt,
mind két oldalon akadtak hibák. (35. p:
14-15) Védekezésben nem lehetett pa -
nasz a celli lányokra, kõkeményen áll-
ták a bükiek útját, de a labdaszerzések
utáni gyors indítások több alkalommal
is pontatlanra sikerültek, és felállt fal
ellen sem mindig sikerült bevenni a
vendégek kapuját. (45. p: 17-19) A
vég játékban még néhány lövéssel si-
került naggyá tenni Harasztovics ka-
pust, és az utolsó percben egy hetes is
kimaradt hazai részrõl. Igazi rangadói
hangulatban, kemény, parázs csatát ví-
vott egymással a két csapat, a két pont
sorsát a jobb helyzetkihasználás dön-
tötte el. 

»CSUKA L.

Vereség a megyei rangadón

Bajnoki mérkõzés
NB II.
CVSE-SWIETELSKY III. – Vo nyarc vas -
hegy 12 : 6
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 3, dr.
Né meth Gábor 2, Ölbei Péter 2/1,
Lu kács Balázs 2/1, Simon Ferenc –
dr. Németh Gábor páros.
Simon vezérletével magabiztos
gyõzelem született a Vonyarcvas -
hegy ellen.

A Celldömölki VSE NB II-es nõi 
kézilabda-csapatának tavaszi sorsolása

Forduló Idõpont Mérkõzés Felnõtt Ifi

1. február 18. szombat Celldömölki VSE – Dr Lupo Büki TK 18:00 16:00

2. február 25. szombat Körmendi DMTE – Celldömölki VSE 14:00 

3. március 4. szombat Celldömölki VSE – Bajnok DSE Nemesvámos 18:00 16:00

4. március 11. szombat Vady Mosonszolnok – Celldömölki VSE 18:00 

5. március 26. vasárnap Celldömölki VSE – Gyõri ETO KC III 16:00 

6. április 1. szombat VKL SE Gyõr – Celldömölki VSE 17:00

7. április 8. szombat Celldömölki VSE – Sárvári Kinizsi SE 18:00 16:00

8. április 23. vasárnap Veszprémi Egyetemi SC – Celldömölki VSE 15:00

9. április 29. szombat Celldömölki VSE – Tapolca VSE- RESOLUTE 18:00 16:00

10. május 7. vasárnap Szombathelyi KKA II – Celldömölki VSE 11:00

11. május 13. szombat Celldömölki VSE – SZESE Gyõr 18:00 16:00

A mérkõzések helyszíne a CVSE-Swietelsky Aréna.

Felhívás
A celldömölki kosárlabda élet nép -
szerûsítésének és eredményes sé -
gének növeléséért tevékenykedõ
Ke me nes  aljai Kistérség Egészséges
Életmódért Alapítvány kuratóriuma
tisztelettel kéri a kosárlabda-sport
szim pa tizánsait, ba rátait, szülõket,
nagy  szülõket és vállalkozókat, hogy
2016. évi keresetük SzJA 1%-ának
felajánlásával az idei évben is tá-
mogassák munkájukat, hogy még
sok örö mük legyen csapataik
jövõbeni sikerében.
Adószámunk: 18897030-1-18.

»KÖSZÖNETTEL, ZÁMBÓ FERENC, 
A KURATÓRIUM ELNÖKE

Elõadás Kresznericsrõl
A Kemenesaljai Mûvelõdési Köz pont és
Könyvtár és a Kresznerics Ferenc
Könyv tár minden érdeklõdõt szeretet-
tel vár 2017. február 25-én (szom -
baton) 10 órakor Prof. Dr. Balázs Géza
nyel vész, etno gráfus, tanszék vezetõ
egyetemi tanár „Fe dez zük fel együtt
Kresznericset!” címû elõadá sára a
Kemenesaljai Mû ve lõdési Köz pont és
Könyvtárba.
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Városi
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Innen folytatják tehát a csapatok és
rögtön úgy folytatják, hogy nem
folytatják, ugyanis az elsõ fordulót
február utolsó hétvégéjérõl elhalasztják,
a hírek szerint húsvét ünnepének hétfõi
napjára. Nem egy szurkoló- és játékos-
barát döntés (annál inkább pályakí -
mélõ), de hát sietni kell a bajnokság
befejezésével, mert a június közepe
már az osztályozó mérkõzéseké. Nem
mintha valószínûsíthetõen idén a Vas
megyei bajnok osztályozni akarna,
mert, hogy tavaly sem akart, a helyzet
pedig azóta nem sokat változott, sem a
bajnok várható személye, sem annak
körülményei, sem az NB III vonzását
illetõen. A szövetség egyébként az utol -
só pillanatig kivár a végsõ döntéssel, a
hivatalos sorsolás csak lapunk megjele-
nésének idején várható, a lapzártakor
így a pontos játéknapok még nem is-
mertek, de az biztos, hogy a hazai
nyitómérkõzésen a Kõszeget fogadjuk
március elsõ hétvégéjén. Érdemes lesz
minden hazai mérkõzésre kilátogatni,
mert ezt a tavaszi idényben csak ötször
tehetjük meg, fogadjuk a már említett

Kõszeget, majd a Nádasdot, aztán ápri-
lis elején a Vasvárt, a hónap végén a
Lukácsházát. A hazai szezon pedig már
május közepén be is fejezõdik az
Uraiújfalu vendégjátékával. 
Ha a tabellára tekintünk, akkor láthat-
juk, hogy ezek a csapatok mindegyike a
tabella hátsó régiójába tartozik, tehát
gyõzelmi eséllyel és kényszerrel lépünk
majd fel ellenük, rá is fér a hazai mér-
legünkre a javítás, hiszen a tíz
mérkõzésbõl hatot nyertünk meg, két-
szer döntetleneztünk és két vereségünk
is van. Amennyire a jóslatok szerint
könnyebb dolgunk lesz a hazai meccse-
ken, annál nehezebb lesz a vendégsze-
repléseket tekintve, hiszen a tíz
idegenbeli mérkõzésünk az elõbbiekbõl
következõen szinte kivétel nélkül úgy-
mond a jobb csapatok ellen lesz.
Mondjuk õsszel nem sok esélyt adtunk
a hazai csapatoknak, mind az öt al -
kalommal gyõztesként jöttünk le a pá-
lyáról. A lényeg a lényeg, a tél napjai
meg vannak számlálva, lehet, hogy fa-
gyoskodunk még majd a pálya szélén,
de az már tavasszal lesz.

Az ifistáknak abban a megtiszteltetés-
ben van része, hogy osztozhatnak a
felnõtt csapat sorsolásában, így az ott
kifejtettek – az õszi eredményességet
kivéve – helytállóak az õ esetükben is.
Õk ugyanis ellentétben a felnõttekkel
az elsõ helyrõl várhatják a folytatást,
igaz, tovább nehezedett a helyzetük
azzal, hogy az elsõ számú góllövõjük
Szakos Márk (36 gól) a hírek szerint el-
igazolt a csapatból. Ez kétszeresen is
rossz, egyrészt a gólképesség minden-
képpen csökken, másrészt tovább csök-
ken a létszám, ami pedig mind az ed-
zéseken, mind a játéknapokon már-már
kritikussá kezd válni. Ehhez képest is di-
cséretes az eredményességük, de sok
tennivaló lesz azért addig, hogy az öt
pont elõnybõl maradjon annyi, hogy az
utolsó júniusi fordulóban a Vép ellen
idegenben ne kelljen túlzottan izgul-
nunk, és sikerüljön visszavágnunk nekik
az õszi hazai vereségért.

»DOTTO

Innen folytatják
Vas megyei I. osztály Vas megyei I. osztály U-19

NÉV M GY D V LG KG P

1. Körmend 15 14 1 0 62 7 43

2. Celldömölk 15 11 2 2 47 11 35

3 Rábapaty 15 10 4 1 32 13 34

4 Répcelak 15 9 2 4 28 14 29

5 Egyházasrádóc 15 8 3 4 26 24 27

6 Rum 15 6 4 5 21 23 22

7 Jánosháza 15 6 2 7 21 29 19 (-1)

8 Vép 15 5 3 7 26 32 18

9 Szentgotthárd 15 5 3 7 20 28 18

10 Lukácsháza 15 5 3 7 19 31 18

11 Király SZE 15 4 6 5 25 29 18

12 Vasvár 15 4 2 9 23 31 14

13 Nádasd 15 4 2 9 23 33 14

14 Kõszeg 15 3 2 10 13 28 11

15 Uraiújfalu 15 2 4 9 18 39 9 (-1)

16 Kemenesalja 15 1 3 11 11 43 6

Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzata
értékesíteni kívánja a következõ
lakásokat:

 Celldömölk, Sági u. 1/A. III/2.
szám alatti 49 m2-es társasházi
lakás.
Eladási ár: 7.105.000,- Ft

 Celldömölk, dr. Géfin tér 2. V/1.
szám alatti 53 m2-es társasházi
lakás.
Eladási ár: 8.070.000,- Ft

 Celldömölk, dr. Géfin tér 2.
VII/4. szám alatti 42 m2-es tár-
sasházi lakás.
Eladási ár: 6.390.000.- Ft

Érdeklõdni: Celldömölk Város Közös
Önkormányzati Hivatala, Város há za
tér 1., tel: 06 95/777-813.
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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.

Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács 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)

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

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

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

Cell-tank



AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

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 

villanyszerelő: vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai 
raktárosok: targoncás jogosítvánnyal

informatikusok: német nyelvtudással, informatikai végzettséggel 
rendelkezõk 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.

Tankoljon jó minõséget jó áron!




