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Celldömölkön idén március 14-én tar-
tották az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékünnepséget, me-
lyen Söptei Józsefné alpolgármester-
asszony köszöntötte az egybe gyûl -
teket, majd Majthényi László, Vas Me -
gye Közgyûlésének elnöke mondott
ünnepi beszédet. 

A Himnusz elhangzása után Sipos Lász -
ló, a Soltis Színház tagja tolmá csolta
Petõfi Sándor: Föltámadott a tenger…
címû versét. Söptei Józsefné köszön -
tõjében a tettekrõl, múlt, jelen és jövõ
összefonódásáról beszélt:

„A mai napon a magyar szabadságharc
kezdetét ünnepeljük. Március 15-e
nemzetünk szabadságszeretete, sza-
badság utáni vágya jelképévé vált.
1848 tavasza forradalmi márciust, tör-
ténelmi márciust, történelmi idõket
hozott. „Lélekcserélõ idõk járnak, mind -
nyájan más emberek lettünk” – idézte
Jókai gondolatait Söptei Jó zsefné.
„Akkor a haza érdekében ren dültek
meg a kõszívek, a haza érdekében ra-
gadtak fegyvert az emberek. Ma ha-
zánk egy tágabb, európai közösség tag-
ja, s a világ részeként törekednünk kell
más nemzetek elesettjeinek is segítsé-
gére lenni. Amikor március 15-ére em-
lékezünk, nemcsak a múltra kell
gondolnunk, hanem a jövõt is szem
elõtt kell tartanunk. Látnunk kell azt a
szándékot, amely a közösség életének
jobbá tételére buzdít. Akaratot az or-
szág, a településünk életének jobbítá-
sára. Az együttes akaratot, hiszen ered-

ményt csak közösen érhetünk el… Ün-
nepeljük ma ezt az elszántságot, a
hitet, hogy a hazáért felelõs politikusok
és felelõsséget érzõ polgárok ma is ké-
pesek vagyunk mindezért tenni, hogy a
jövõnk méltó legyen múltunkhoz. Hogy
a jog, törvény, szolidaritás, együtt -
mûködés, tisztelet, közös euró pai jövõ
ne csak szavakban, hanem tettekben is
megjelenjen” – zárta gondolatait az al-
polgármester-asszony, majd a megyei
kitüntetésekhez gratulált.
Majthényi László, a megyei közgyûlés
elnöke is múlt és jövõ kapcsolatát
hangsúlyozta, valamint az egységet, az
összefogást. „Tiszteld a múltat, hogy
érthesd a jelent, és munkálkodhass a
jövõn” – idézte Széchenyi Istvánt, a
leg nagyobb magyart, majd így foly -
tatta: „Ezért kell évrõl évre gon dolnunk

elõdeink tetteire, tisztelnünk kell a
múltat, gondolnunk kell azon hõsökre,
merész férfiakra és asszonyokra, akik
szívében volt bátorság, hogy tegyenek
a hazáért… Ezért…, amikor feltûzzük a
kokárdát, azt büszkeséggel tesszük.
Nem magunkra vagyunk büszkék, ha-
nem nemzetünkre, magyarságunkra,
hazaszeretetünkre és a hõs hazafiakra,
akikben élt a forradalom lángja.[…].
Múltunkra büszkének kell lennünk, és
õriznünk kell szívünkben emlékét. Je -
lenünkben pedig a múltból fakadó tu-
dással kell élnünk, és nem kell félnünk
a jövõtõl – adott választ a megyei köz -
gyûlés elnöke arra a kérdésre, hogy
mire is tanít bennünket az 1848-as for-
radalom és szabadságharc ünnepe.
Beszéde végén Kossuthot idézte: „A
haza örök, s nem csak az iránt tarto-
zunk kötelességgel, amely van, hanem
az iránt is, amely lehet, s lesz.”
Ezután a Celldömölki Város Általános
Iskola tanulói elõadásában láthattunk
színvonalas mûsort 1848-ról, majd a
koszorúzás következett. Koszorút he -
lyezett el az 1848-as hõsök emlékfalán
Vas Megye Közgyûlésének elnöke, a
Celldömölki Járási Hivatal vezetõje,
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Sárvári Tankerületi Központ képvise -
lõje, a Magyar Szocialista Párt, a
FIDESZ–KDNP, a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület, az Együtt Cell -
dömölk Városért Egyesület, a Ma gyar
Trianon Társaság, valamint a Ro ma
Nemzetiségi Önkormányzat. Az ünnepi
mûsort a Szózat zárta. 
Ezután a hivatalok, pártok és tár -
sadalmi szervezetek képviselõi a te -
metõben, Virághalmi Ferenc és Széll
József sírján helyezték el az emlékezés
koszorúit.

»LOSONCZ ANDREA

Városi emlékünnepség 1848 tiszteletére
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Március 15-én, a vasvári Nagy Gáspár
Kulturális Központban tartotta ünnepi
megemlékezését Vas Megye Közgyû -
lése, mely alkalomból elismeréseket
adományozott. A kitüntetéseket Maj -
thé nyi László, a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke, Kondora Bálint, a közgyûlés al-
elnöke valamint Balázsy Péter megyei
jegyzõ adta át. Celldömölkrõl idén ha-
tan vehettek át megyei díjakat.

Vas Megye Önkormányzata Szolgála -
táért Közigazgatási Tagozata elismerést
kapott Erdélyi Antal (posztumusz), ki-
tüntetését özvegye, Erdélyi Antalné
vette át.

Erdélyi Antal önkormányzati képviselõ
családja és munkája mellett a közért
dolgozott egész életében. Harminchét
éven át volt a Vöröskereszt titkára.
1986-tól négy esztendõn át tanácstag-
ként képviselte az Alsóságon élõk ér-
dekeit. 1990 után az önkormányzati
rendszerben is bizalmat szavaztak ne-
ki: hat cikluson át választották meg a
településrész képviseletére, egyúttal a
részönkormányzat vezetõje is volt. Ha -
láláig aktív tagja volt Celldömölk Város
Önkormányzata Képviselõ-testüle té -
nek. Képviselõi munkáját nemes szol -
gálatnak tekintette. Meghatározó sze-
mélyiségével köztiszteletet vívott ki
magának. Önzetlensége és segítõ kész -
sége által városunk lakóinak szeretete
és megbecsülése övezte életét. Ered -
ményesen küzdött az alsósági város-
rész óvodájáért, iskolájáért, a közösség
életét jobbá tevõ célokért. Szívügye
volt a városrészek közötti közlekedés
szervezése. Szervezõje lett a városrészi
programoknak, kapcsolatot tartott a
gyerekektõl az idõs emberekig min-
denkivel. Példát adott várossze re tet -
bõl, kötelességteljesítésbõl. 2016 júni-
usában hunyt el.

Vas Megye Önkormányzata Szolgá la -
táért Egészségügyi Tagozata elismerést
kapott dr. Emih Ákos, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház belgyógyász szak -
orvosa, gasztroenterológus fõorvos.

Dr. Emih Ákos 1973-ban szerzett a Zág -
rábi Orvostudományi Egyetemen diplo-
mát. Orvosi pályafutását 1974-ben Sza -
badkán kezdte. 1995 óta dolgozik a
Ke menesaljai Egyesített Kórházban.
1985-ben belgyógyászati, 1988-ban
gaszt roenterológus szakvizsgát tett.
Mindennapi tevékenysége során odaa-
dással szolgálja Kemenesalja lakossá-
gának egészségügyi ellátását.
Szakmai felkészültsége megalapozott,
rendszeresen képezi magát, munkáját
mindig a korszerû irányelvek szerint
végzi. Jó kapcsolatot ápol munkatársa-
ival és a betegekkel. Szakmája iránti
szeretete, munkakedve töretlen.

Március 15. alkalmából Vas Megye Ön-
kormányzata Szolgálatáért Kulturális
Tagozata elismerésben részesült Pálné
Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár igazgatója.

Pálné Horváth Mária a Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskolán magyar nyelv és
irodalom szakos általános iskolai tanár
és népmûvelés szakos diplomát, majd
a Pécsi Janus Pannonius Tudomány -
egyetem FEEFI mûvelõdési-felnõtt kép -
zési menedzser szakán egyetemi dip-
lomát szerzett. 1984 óta a Keme nes -
aljai Mûvelõdési Központban dolgo zik
népmûvelõként. 1993-tól vezeti az in-
tézményt igazgatóként.
Szakmai tevékenységéhez és vezetõi
munkájához szükséges készségeket fo-
lyamatosan fejleszti. Az igazgatása
alatt álló intézményben kiváló csapat-
munkát alakított ki, az intézményt a
21. századi kihívásoknak megfelelõen
info-kulturális központtá alakította át.
Az intézmény központi szerepet tölt be
a kistérség kulturális életében, jó kap-
csolatot alakítottak a ki a kistérség
többi településein mûködõ kulturális
egyesületekkel, közmûvelõdési intéz -
mé nyekkel. A népmûvelés hagyomá-
nyainak ápolása mellett menedzseri
tevékenységet fejt ki az intézmény ér-
dekében, amelyet sikeres pályázatok
sora bizonyít. Intézményvezetõként
meg határozó szerepet tölt be Celldö -
mölk és Kemenesalja arculatának és
jövõképének kialakításában. Hivatása
gyakorlása mellett különbözõ civil szer-
vezetekben végez társadalmi, kulturá-
lis munkát.

Vas Megye Önkormányzata Szolgá la -
táért Szociális Tagozata elismerést ka-
pott Fiderné Szakál Éva, a Népjóléti
Szolgálat fõnõvére. 
Fiderné Szakál Éva 1995-ben szerzett
általános ápoló, általános asszisztens
képesítést, majd felsõfokú ápolói okle-
velet szerzett. 2006-ban a Pécsi Tudo -
mányegyetem Egészség tudo má nyi Kar
Szombathelyi Képzési Központ jában si-
keres záróvizsgát abszolvált szociális
munkás szakon. 1998 óta dolgozik a
Népjóléti Szolgálatnál. A teljes körû el-
látást nyújtó Gondozóházban szakkép-

Megyei elismerésben részesültek
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zett ápolóként kezdte meg tevé keny -
ségét. Magas szintû ápolói ismeretei,
jó munkatársi kapcsolatai és empatikus
magatartása miatt 2000 óta a részleg
szakavatott vezetõje.
Évek óta végzi a beköltözõ idõs em -
berek felvételének elõkészítését,   a
lakók zökkenõmentes beilleszkedését.
A team munka megszervezése számá-
ra egyaránt jelenti a jó közösségi szel-
lem kialakítását, megtartását csakúgy,
mint a magas színvonalú szakmai
munk a végzését. Mun kájában végtelen
a türelme mind a rászorulók, a hozzá-
tartozók, mind a beosztottjaival szem-
ben. Rugalmasan alkalmazkodik a vál-
tozó körülmé nyek hez, a növekvõ szak-
mai és adminisztrációs követelmé-
nyekhez. Részt vállalt a munkahelyén
szervezett szociális gondozó-ápoló kép-
zés lebonyolításban is.

Vas Megye Önkormányzata Szolgála -
táért Ifjúsági Tagozata elismerést érde-
melt ki tevékenységével dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó, a Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium pedagógusa. 
Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó 1987-ben
szerzett tanári oklevelet a Janus   Tudo -
mányegyetem Tanárképzõ Karán Pé -
csett. Tanári pályáját még azon szep-
temberében a celldömölki Ber zsen yi
Dániel Gimnáziumba, kezdte, így kine-
vezése óta – a gyermekei szü letése
miatti távollétektõl eltekintve – folya-
matosan vezeti az intézmény ének -
karát, szervezõje és irányítója az intéz-
ményi ünnepségek és rendez vények
mûsorainak. Jó érzékkel rendelkezik a

tehetségek felfedezésében, és min-
dent megtesz mentorálásuk és fej -
lõdésük érdekében.
Tevékenysége során számos alkalom-
mal szervezett nagyobb lélegzetû
színpadi elõadásokat is, amelyekkel a
szûkebb és tágabb közösség elismeré-
sét vívta ki. A fiatalok körében a
kiemelkedõ közösségépítõ tevékeny-
ségét több alkalommal is bizonyította,
úgy, hogy az iskola és város fiatal sá -
gának az õ szervezõkészsége tette le -
hetõvé a nagyszabású kulturális se-
regszemléken való sikeres szereplését.

A Vas Megyei Közgyûlés Elnökének
Em léklapját kapta a sport terén kifej-
tett tevékenységéért Balázs Béla.
Balázs Béla a gyõri mûszaki fõiskolán
gépjármû üzemi szakon szerzett üzem-
mérnöki diplomát. 1981 óta dolgozik a
közösségi közlekedési szakágban, egy
rövid idõszak kivételével a Vasi Volán
Zrt., majd jogutódja, az ÉNYKK Zrt.
mun katársa, a Celldömölki Forgalmi
Iroda vezetõje.

Egész életét áthatotta, áthatja a sport.
Sokáig együtt ûzte a sakk és az asztali-
tenisz sportágat, utóbbinak még ma is
versenyszerûen hódol. Igazi csapat -
ember, jó szervezõ, így 2002-tõl a Cell -
dömölki Városi és Vasutas   asztalite-
nisz-szakosztályának vezetésével bíz-
ták meg. Nyolc éve a CVSE ügyvezetõ
elnöki teendõit látja el, emellett 2007
óta a CVSE–Cellsport Kft. ügyvezetõ
igazgatója is. Sportvezetõként nem
csak a sportszakágak mûködtetéséért,

de a létesítmények fejlesztéséért is fe -
lel. Mûködése alatt a városi sport -
centrumban mûfüves pálya épült, és az
egyesület tao-pályázati támogatással
létesített a városban új kosárlabda-
csarnokot. A sportolókkal, sportvezetõ
táraival és a sportot szeretõ közönség-
gel is jó kapcsolatot alakított ki, igazi
közösségi ember.
A kitüntetetteknek gratulálunk!

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ 2005-ben
nyitotta meg kapuit Celldömölkön. Az azóta
eltelt években számos bõ vítésen, fejleszté-
sen esett át, 2014-es újranyitása óta pedig
évrõl évre nö vekvõ látogatószámmal is
büszkélkedhet. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint hogy március 16-án az egymillio-
modik vendégét köszöntötte a létesítmény.

A szerencsés látogató, Mayer Bertalan csep-
regi lakos csütörtökön délután relaxáló sza-
unázás céljából kereste fel a fürdõt, mikor
egész delegáció fogadta a létesítmény egy-
milliomodik vendégeként. Mayer Bertalan
egyéb ként öccsével együtt rendszeresen
látogatja a celldömölki fürdõt, így külön
öröm volt számára a többszöri belépésre jo-
gosító ajándékutalvány, mely – ahogy fogal-
mazott – biztosan nem marad kihasználatla-
nul. Hamarosan aztán az egymilliomodik
cell dömölki látogató is megérkezett. Põcze
Andrást szintén méltó fogadtatásban része -
sí tette a fürdõ, a hotel és a város veze tõ -

sége. András szintén rendszeres láto gatója a
Vulkán fürdõnek, saját beval lása szerint elsõ -
sorban családias hangulata miatt. A meden-
cék és a szauna használata mellett a komp-
lexum gyógykezeléseit is igénybe veszi.
Mayer Bertalant és Põ cze Andrást a városve-
zetés képviseletében  Fehér László polgár-
mester és Söptei Jó zsefné alpolgármester
kö szön tötte, akik a fürdõ használathoz szük-
séges sportfelszereléssel, valamint cell dö -
mölki ajándékcsomaggal lep ték meg a láto-
gatókat. A Jufa Ungarn Kft. képviseletében

Tama István igazgató vacsorautalvánnyal
ajándékozta meg a vendégeket, valamint
ter mé szetesen a Vulkán fürdõ vezetõjeként
Kiss Lilla is köszönöttte a szerencsés millio-
modik látogatókat. Az igaz gatótól tízal kal -
mas fürdõ- és szaunabérletet, tízalkalmas
szoláriumbérletet, valamint ötalkalmas well-
ness- és masszázscsomagot vehettek át a
vendégek. Ahogy Fehér Lász ló polgármester
is hang súlyozta, mind a fürdõ vezetése,
mind az önkormányzat egyaránt arra törek-
szik, hogy a létesítmény tovább fejlõd -
hessen, és egyre szélesebb kör ben ismertté,
nép szerûvé váljon. Ugyanakkor szeret nék,
ha a fürdõ szolgáltatásaival a helyi lakosság
is élne, ezért is biztosítanak számukra kü-
lönféle kedvezményeket, akciókat. Ahogy az
már a március elején megrendezett Utazás
kiállításon is tapasztalható volt, Celldömölk
és a Vul kán fürdõ egyre kedveltebb turist-
acélponttá válik, a tavalyi évben pedig hiva-
talosan is gyógyhellyé nyilvání tották. 

»NÉMETH NÓRA

Egymilliomodik látogatóját köszöntötte a Vulkán fürdõ
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Az elõzõ lapszámban már beszéltünk a
tavaszi munkálatokról és a faiskoláról.
Most a vetõmagokat és a zöldséges -
kertet vettük górcsõ alá. 

Régi, jó ismerõseim Hollósyék, akikre
évtizedek óta számíthatnak a város
környéki kiskerttulajdonosok. Hollósy
István és felesége Andi immár 7 éve
vette át a stafétát – azaz a gazdaboltot
Pisti édesanyjától és édesapjától. Egy
évvel késõbb költözött az üzlet a Mikes
Kelemen utcából a városközpontba, a
piaccal szembe. Ide látogattam el,
hogy a tavaszi sürgés-forgás közepette
beszélgessek errõl a témáról Andival,
ahogy a forgalom engedte.
»Megkezdõdött a szezon a gazdáknál.
Milyen munkálatok zajlanak most a
kiskertekben?
– Az idõjárás függvényében persze, de
már februártól megkezdõdnek a met-
szések és a lemosó permetezések a
gyümölcsösökben és a szõlõkben. Aki
ezt a permetezést idejében és gondo-
san elvégzi, annak a tavasz és nyár fo-
lyamán sokkal kevesebb gondja lesz a
kertjével, mint aki ezt a lehetõséget el-
mulasztja. Ilyenkor a különféle olajos,
rezes, kénes lemosó szereket vásá -
rolják a gazdák. 
»A télvégi idõszakhoz tartozik még,
hogy ilyenkor zajlik a termõtalaj elõ ké -
szítése. Mik a tapasztalataitok, meny-
nyire tudatosan választják a tápanyag-
utánpótláshoz az anyagokat a kiskert-
tulajdonosok?

– Általában a saját tapasztalataik alap-
ján, a számukra bevált anyagokat
választják, de mindig érdeklõdnek, mi-
lyen új szerek, anyagok vannak a pia -
con. Mi tartunk szerves és mûtrágyát
is. Itt is megoszlanak a vélemények: ki
erre, ki arra esküszik. Többször elõfor -
dult már, hogy a hozzánk betérõ vásár-
lók hosszas eszmecserét folytatnak.
Ilyenkor mi is tanulunk tõlük Timivel, a
kolléganõmmel. 
»Amikor elõkészítettük a földet, jöhet -
nek a vetõmagok. Hogyan választják ki
a fajtát a vásárlók? Kérnek segítséget
tõletek?
– Itt is úgy mûködik, mint ahogy már
elmondtam: egyrészrõl a saját tapasz -
talat, másrészrõl pedig a kísérletezés
vagy mások tapasztalatai alapján vá-
lasztanak. De számos fajtát hozattunk
már azért, mert a vásárlóink keresték.
Most áprilistól indul a „burgonyasze-
zon”, mi már erre is felkészültünk. 
»A tavasz a megújulás nem csak a ter-
mészetben, hanem ilyenkor jól jön az

emberneknek egy kis vitamin utánpót-
lás is. Én pár éve nálatok szereztem be
a csíratálamat, amit azóta is elõsze re -
tettel használok. Milyen csíra magokat
lehet nálatok beszerezni? Miben külön -
böz nek a hagyományos vetõmagoktól
az étkezési csíramagok?
– Valóban egyre többen keresik a csíra-
magokat, mert a csírák kiváló forrásai az
vitaminoknak és ásványi anyagoknak.
Igyekszünk minél többfélét beszerezni.
A „sláger” a retek-, a lucerna- és a
búzacsíra. A hagyományos vetõma gokat
és a csíramagokat más eljárással nyerik. 

»BL

Segítség a kerti munkákhoz

Kiegyezés és kora címmel hirdetett al-
kotói pályázatot a Kemenesaljai Mûve -
lõ dési Központ és Könyvtár. A versenyt
három kategóriában hirdették meg, ál -
talános iskolák alsó és felsõ tagozato-
sai, valamint a középiskolások szá mára.
A beérkezett pályamûvek értékelése
után március 8-án kiállítás is nyílt az al-
kotásokból, melynek ünnepélyes meg-
nyitója keretében a verseny eredmé-
nyének kihirdetésére is sor került. 

A szervezõk nevében Pálné Horváth
Mária köszöntötte a megjelent diá -
kokat és felkészítõ tanáraikat a Móritz
Galérián. Az igazgató hangsúlyozta a
pályázat témájának aktualitását, hiszen
pontosan 150 évvel ezelõtt 1867-ben
született meg az az osztrák-magyar ki-
egyezés, mely az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc után végre is-

mét rendezte a politikai, a jogi és a
gazdasági kapcsolatokat. Ennek hatá-
sára pedig a belpolitikai önállóság mel-
lett egy viszonylag békés 50 év követ-
kezett Magyarország életében, mely
során jelentõs gazdasági és kulturális
fejlõdésen ment keresztül. Ezek a tör-
ténelmi események szolgáltatták tehát
a témáját az alkotói pályázatnak, me -
lynek legkiemelkedõbb munkáit a zsûri
a megnyitón díjazta is. Az alsósok ka -
tegóriájában elsõ helyezett lett Hor -
váth Laura, második Bödör Bianka, har-
madik pedig Hajós Luca, mindhárman
az alsósági tagiskola diákjai. A felsõsök
közül elsõ helyen végzett Jakab Flóra a
városi általános iskolából, második lett
Nagy Eszter az alsósági tagintéz mény -
bõl, harmadik pedig Rajczi Ba lázs, szin-
tén Alsóságról. A középiskolások közül
Palotai László, az Eötvös szak közép -

iskola tanulója részesült elismerésben. 
Alsó tagozatosok: 1. Horváth Laura (al-
sósági tagiskola, Radányiné Nováki
Márta); 2. Bödör Bianka (alsósági tagis-
kola); 3. Hajós Luca (alsósági tagiskola,
Radányiné Nováki Márta), különdíj:
Bakonyi Milán (alsósági tagiskola, Ra -
dányiné Nováki Márta); Koronczai Kin ga
(Ostffyasszonyfai Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola, Szalainé Tóth Klára). Fel sõ ta-
gozatosok: 1. Jakab Flóra (Celldö mölki
Városi Általános Iskola, Hor váth Lász -
lóné); 2. Nagy Eszter Noé mi (alsósági
tagiskola, Skriba Zsoltné); 3. Rajczi
Balázs (alsósági tagiskola, Skri  ba Zsolt -
né), különdíj: Horváth Bian ka (alsósági
tagiskola, Skriba Zsoltné); Se bestyén
Szabina (Celldömölki Városi Ál ta lános
Iskola, Horváth Lászlóné). Középis ko -
lások: 1. Palotai László (SZMSZC Eöt vös
Loránd Szakgimná ziu ma és Szak közép -
iskolája).

»NÉMETH NÓRA

Kiegyezés és kora rajzpályázat
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A Tiszán innen, Dunán túl népdalver-
seny megyei fordulóján Szombat he -
lyen a berzsenyis diákok 3 csoporttal
szerepeltek. A legkisebbek (Csiperkék)
bronz, a Vasi Legények ezüst, a nagy-
lányok, a Százszorszépek kiemelt arany
minõsítést kaptak és az országos dön -
tõbe jutottak, amit májusban Buda -
pesten fognak megrendezni. 
– Nagyon komoly verseny volt, évek
óta nem láttam ennyi énekes csoportot
– meséli a felkészítõ tanárnõ, Dr. Bér -
diné S. Ildikó – Nagyon szépen helyt
álltak a gyerekek, és az országos dön -
tõbe jutni mindig nagy kitüntetés, hi-
szen a legjobbakkal énekelhetünk
együtt. Reméljük, hogy Budapesten is
hasonlóan sikerrel fogunk szerepelni.
Emellett mindig jó látni, milyen felsza-
badítóan hat a gyerekekre a közös
éneklés. Kodály évében erre különösen
is fontos odafigyelnünk.

Tiszán innen – Dunán túl népdaléneklési verseny megyei fordulója

Ötven éve, 1967. március 6-án halt meg
Kodály Zoltán háromszoros Kos suth-díjas
zeneszerzõ, népzenekutató, akadémi-
kus, aki azt vallotta: „Legyen a zene
mindenkié!” Halálának ötvenedik és szü-
letésének 135. évfordulója alkalmából
2017-ben Kodály-emlékévet tartanak.

Vas megye diákjait Szombathelyre vár-
ták március 7-én a Neumann János Ál-
talános Iskolába a Megyei Kodály Mû -
veltségi Versenyre, aminek szervezõi a
megye ének-zene szaktanácsadói, Gu -
lyásné Németh Eszter ének-zene és
Pilnay Sándorné voltak. Elõzetes fel-

adatként „Kodály és Mi” címmel egy
ppt-t kellett összeállítani a gyerekek-
nek. A versenyen nemcsak zenei fel-
adatokat kaptak, hanem bizonyítaniuk
kellett felkészültségüket és kreativitá-
sukat is. A gimnázium 8. osztályából
két 3-3 fõs csapat is indult, a Bíborkák
és a Csiperkék. 
– Nem volt egyszerû a feladatunk, mert
a hagyományos felkészülésen túl a
„Kodály és Mi” címmel elkészítendõ fel-
adat próbára tette a fantáziánkat –
meséli a felkészítõ tanár, Dr. Bérdiné S.
Ildikó. – Szerettem volna, ha mindkét
csapatom frappáns, egyedi megol dás -

sal áll elõ. Facebook-oldalt és Twittert
készítettünk Kodályról. 
A gyerekek a nevében tweeteltek és
osztottak meg érdekességeket a zene -
szerzõrõl, majd ezeket a híreket és be-
szélgetéseket emeltük be a bemutató-
ba, amivel nagy sikert arattunk. 
A versenyt végül a berzsenyis diákok
csa patai nyerték meg, megelõzve a
megye többi iskoláját.
1. hely Bíborkák (Kreiner Klaudia, Sza -
lay Eszter, Tarczi Kinga)
2. hely Csiperkék (Bolla Júlia, Hajba
Sára, Szücs Boglárka).

»CBG

Kodály verseny – Vas megye legjobbjai lettek a berzsenyis diákok

ELSÕ SOR BALRÓL JOBBRA: KREINER KLAUDIA, SZEMETI ALEXANDRA, BOLLA JÚLIA, HAJBA SÁRA,TÓTH REBEKA,MÓD CSENGE, MESTERY DOROTTYA,
PIRI REBEKA, TARCZI KINGA, SZÜCS BOGLÁRKA. HÁTSÓ SOR BALRÓL JOBBRA: MOGYORÓSI VIRÁG, CSISZÁR VIVIEN, SOLAZZO MARLENE, KOVÁCS KIT-
TI PANKA, VESZPRÉMI PÉTER, VRASKÓ ZSÓFIA, BÉRDI CSENGE, HAJBA LÁSZLÓ, KINICZKY MÁTYÁS, BARÁTH KATA, HUJBER LAURA, KUPI VIRÁG, SZA-
LÓKY POLETT, DANKOVICS VERONIKA, VRAVUSKA ZSÓFIA, HORVÁTH LÍDIA, BARNA ESZTER, SZABÓ CSABA, DR. BÉRDINÉ STIPKOVITS ILDIKÓ.

Aranydiplomát kapott Banyó Gyuláné
A Nyugat-Magyarországi Egyetem, mint
a Berzsenyi Dániel Fõiskola és a Fel -
sõfokú Tanítóképzõ Intézet jogutód ja az
õsszel köszöntötte az 50 éve (1966-
ban) végzett hall gatóit, akik példa -
értékû tanítói pályafutásuk elismerése-
ként aranydiplomát vehettek át.

Banyó Gyuláné 1966-ban tanítói szakos
általános iskolai tanítóként kapott diplo-
mát. Kiváló tanárok tanították a tanítói
mesterségre. Megtanították a tanítás tu-
dását, a szakma, a gyerekek tiszteletét,
szeretetét. Továbbá pedagógiai ember-
séget, tisztességet, a tanítói szol gálat
hûségét. Pályáját 1966-ban az ostffy-
asszonyfai Általános Iskolában kezdte.
1969-ben férjhez ment és Nagy  simo -

nyiba került. Az elsõ 9 évet lámpás-ta-
nítóként töltötte a két fa luban. Részt
vett a falvak nép mû velõi és kulturális
életében. 1975-tõl nyugdíjba vonulásá-
ig Celldömölkön, az Eötvös Loránd Álta-
lános Iskolában dolgozott. A legszebb
pedagógiai munka neki jutott. Pályája

kezdetétõl csak 1-2. osztályban tanított
fél évszázadon át. Elindítani a még tá-
mogatásra szoruló kisgyereket, nem
könnyû, de szép és hálás feladat. Fi -
gyelemmel kísérni és látni hogyan fej -
lõdnek, hogyan tudnak eligazodni az ol-
vasás-írás rejtelmeiben. Mindent meg-
tett annak érdekében, hogy minél játé -
kosabban, zökkenõ mentesebben és si-
keresen tanulják meg tanítványai a
betûvetést és az olvasás szeretetét. Na -
gyon örül és büszke, amikor kis ta -
nítványai ennyi idõ után is szeretettel
üdvözlik. Kitüntetései: szakfelügyelõi
dicséret, 1986. június 1-én Mûvelõdési
Miniszter dicséret, 1998. május 21.
Celldömölk Városért Emléklap, 2002. jú-
nius Peda gó gusi Szolgálati Emlékérem.



8

Új Kemenesalja  »  2017. 03. 24.O K T A T Á S   «

A társadalmi problémák iránti érzé-
kenység fejlesztése érdekében tagin-
tézményünk minden tanulója inter -
aktív osztályfõnöki órán vett részt, ahol
diákjaink különbözõ témákkal foglal-
kozhattak.

Az egyik téma kapcsán tanulóink az
idõs emberek életébe nyerhettek be-
pillantást szombathelyi szakképzett
gondozók elõadásában. A fogyatékkal
élõk mindennapi ne héz sé geirõl a Rum-
Kastély EGYMI mun katársai beszéltek,
akik számos gyakorlati példán keresz-
tül mutatták be a fo gyatékkal élõk
gondjait. Vállal kozó diákjaink bekötött
szemmel kü lönbözõ feladatokat oldot-
tak meg, mely során bepillantást nyer -
hettek a fogyatékkal élõ fiatalok fej-
lesztése során alkalmazott módszerek-
be. Egy másik alkalommal Ferkovics
József roma származású grafikus és
fes tõ a roma kisebbség eredetérõl,
csoportjairól tartott foglalkozást, vala-

mint a roma kultúra ápolásában meg -
határozó szerepet játszó mûvészekrõl
is szólt. Saját alkotásainak bemutatásá-
val a roma emberek mindennapjait
szemlél tette. A foglalkozások vezetõi
röviden felvázolták a problémákat,
majd következett az interaktív rész.
Nagy gonddal, pedagógiai érzékkel és
különös tapintattal szólították meg ta -

nu lóinkat, akik az elõadásokon érdek -
lõdve figyeltek, miközben lehetõségük
volt kérdé se ket is feltenni. Meggyõzõ -
désünk, hogy az órák alatt diákjaink
empatikus készsége fej lõ dött. Köszön -
jük a Vas Megyei Család, Esély terem -
tési és Önkéntes Háznak a lehe tõséget!

»SIPOS LILLA

OSZTÁLYFÕNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETÕ

Idén harmadik alkalommal vehettek
részt diákok, tanárok és önkéntes szak-
emberek a Pénz7 tematikus program-
jain 2017. március 6–10. között szerte
az országban. A program a pénzügyi
tudatosságra, a pénzügyi alapismere-
tek fontosságára kívánja felhívni a fi -
gyelmet. Elõdleges célja a mozgósítás
és az érdeklõdés felkeltése a pénzügyi
kérdések iránt. Az eseménysorozaton
tagintézményünk szakgimnáziumi osz-
tályai vettek részt.

A tanórák két témában zajlottak:
„Bankoljunk okosan és vállalkozzunk
együtt!” – korszerû pénzkezelés és vál-
lalkozói kompetenciafejlesztés, vala-
mint a vállalkozói ismeretek élmény -
alapú bevezetése. Az elsõ téma is me -
retanyaga elsõsorban a bankok kész -
pénzkímélõ megoldásaira fektette a
hangsúlyt. Beszéltünk többek között a
bankszámlák, bankkártyák fajtáiról, a

bankszámla és a hitelszámla közti
különbségrõl, a helyes hitelszámla ke -
zelésrõl. A témák feldolgozásához Né -
meth Roland, az OTP helyi fiókjának
vezetõje nyújtott segítséget.
A vállalkozói ismeretek témakörében a
legfontosabb alapfogalmakkal – szük -
séglet, szûkösség, hasznosság, gazdál-
kodás – ismerkedtek diákjaink. A téma
feldolgozása egy játékos feladat segít-
ségével történt, ahol a tanulók együtt -
mûködési készségét is próbára tettük.
A program zárásaként a résztvevõ
osztályok 4 fõs csapatot delegáltak a
vetélkedõre, ahol az elõadáson elhang -
zottakkal kapcsolatos, elsõsorban a
kreativitáson és kombinációs készsé-

gen alapuló feladatokat kellett meg -
oldaniuk a diákoknak.
A gyõztes csapat (12. A) véleménye a
vetélkedõrõl: „Nagyon jól éreztük ma -
gunkat, egy jó társaság gyûlt össze a
vetélkedõre. Rengeteg élménnyel és
tapasztalattal gazdagodhattunk. Szá -
munkra nagyon érdekes volt, a téma
nem állt tõlünk távol, mivel ügyviteli
titkár képzésen tanulunk. Nagyon örü-
lünk, hogy kipróbálhattuk magunkat,
és hasznosíthattuk ismereteinket. Tu -
dásunk alapján megérdemelten nyer -
tük el az elsõ helyet. Köszönjük a
lehetõséget!” 

»FÜLÖP ORSOLYA SZAKTANÁR,
TÉMAHÉT KOORDINÁTOR

Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete az Eötvösben

Érzékenyítõ elõadások az Eötvösben



A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a felnõtt színház mellett a
gyerekeknek is kínál bérletes elõadás -
sorozatot. Minden évad négy elõadást
tartogat az óvodás és kisiskolás korosz-
tály számára. A jelenlegi szezon utolsó
darabja március 10-én várta a kicsiket
és kissé nagyobbakat. Ezúttal a Fogi
Színház hozta el legújabb meseszínházi
elõadását, melyet Harsányi Gábor szí -
nész-rendezõ írt és rendezett.

A Fogi Színház 2000-ben jött létre azzal
a céllal, hogy a hazai gyermek közönség
számára színvonalas, ért hetõ, a szakmai
követelményeknek minden téren
megfelelõ elõadásokat hozzon létre.
Színtársulatuk kiemelt feladatként ke-
zeli a gyermek- és ifjúsági korosztály
nevelését és színházi élményhez jutta-
tását. A gyermekszínház bérletben be -
mu tatott, „Csengõ-bongó királyság” cí -
mû zenés, vidám mesejátékukat az igé-
nyes díszlet és jelmez mellett a kiváló
zene is jellemzi.

Volt egy ország, messze innen, ahol
mindenki énekelt. Volt egy ország, bol-
dog ország, ahol egész nap daloltak a
gyerekek. Daloltak a fák, a hegyek, da-
lolt az ég, és dalolt a szél is... Ám egy
napon a gonosz varázsló átkot bocsá-
tott le rájuk. Elnémult a dal. Tilos volt
az ének a Csengõ-Bongó Királyságban.
Némaságban, zene nélkül éltek az
emberek. Zengõ-Bongó Királyfi elin-
dult, hogy megküzdjön a Rettenetes-
Rettentõvel. Az öreg Jós megjósolta,
hogy csak akkor jár sikerrel, ha meg -
találja a párját a sötét erdõben. Ezer
veszély, szörnyetegek leselkedtek rá,
de tudta, hogy az erdõ közepén várja a
párja. Csakhogy várta a Rettentõ is, va-
rázzsal, haraggal! A királyfi meg ott állt
egy szál karddal…
De jó meséhez illõen a „minden jó, ha
jó a vége” alapot követve Csengõ-Bon -
gó Királyságban felzendült újra a dal, a
nézõtéren ülõ gyerekek pedig elége-
dett vastapssal jutalmazták a színészek
játékát. »REINER ANITA
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Csengõ-bongó királyság a mesebérletben

A Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum eredményes gazdálkodásának
köszönhetõen az elmúlt év végén nagy
mennyiségben tudott új eszközöket
ren delni nyolc tagiskolája számára.

Feb ruár hónapban tagintézményünk
tanulói többek között öt projektort és
20 új számítógépet vehettek birtokuk-
ba monitorral. Az új eszközökkel fel-
szerelt informatikai szaktanterem je -

lentõs mértékben hozzájárul a szak-
gimnáziumi képzésben Informatikai
rendszerüzemeltetõ szakmát tanuló di-
ákjaink színvonalas oktatásához. Segíti
továbbá a felnõttoktatásban (Kis- és
középvállalkozások ügyvezetõje I.) és a
felnõttképzésben (a GINOP-6.1.2-15
Digitális szakadék csökkentése címû ki-
emelt projekt keretében megvalósuló
IKER I. és IKER II. képzésekben) részt -
vevõ tanulók digitális kompetenciájá-
nak fejlesztését. Köszönjük a fenntar-
tónak az eszközök beszerzését, vala-
mint Enyingi Áron és Dittman Gergely
tanár uraknak a terem felszerelésében
nyújtott önzetlen munkáját.

»SOÓS ANDREA

TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

Informatikai fejlesztések a Szakképzõben

A Ság hegy déli oldalán 1264 m2

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

» APRÓHIRDETÉS

Új épületben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz -
pont átalakításával nem csak az iskolák
fenntartása került az államhoz, idén ja-
nuár óta a Sárvári Tankerületi Központ
mûködteti városunk általános iskoláját,
a gimnáziumot és a zeneiskolát is. A
tankerületi központ új, sárvári épületé-
nek átadóünnepségén Fe hér László pol-
gármester köszöntötte Roz mán Lász lót,
a tankerületi központ igazga tóját. A
városvezetõ egy Ság hegyet ábrázoló
festményt adott át, s kívánt jó munkát
a tankerület munkatársainak.
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
ziumban immár 30 éves múltra tekint-
het vissza a diáknapok hagyománya.
Ebben az évben Horváth Konrád 11. a
és Kiniczky István 12. a osztályos tanu-
lók és osztályaik szálltak a ringbe a
rektori címért, amelyet ez utóbbi diák
nyert végül el.

A jelöltek különbözõ erõpróbákon bizo-
nyíthatták rátermettségüket, míg az
osztályaik filmet forgattak és változa-
tos programokkal készültek, hogy el-
nyerjék az alsóbb évesek támogatását.
A végzõsök Casinót alakítottak ki, ahol
kártyacsaták zajlottak, a 11. osztály a
rock&roll jegyében az ötvenes évek
hangulatát varázsolta az iskolába és a

lányok pöttyös szoknyákban kínálták a
finom falatokat. Volt ezen kívül párna-
csata, koktélparty, Limbó-hintó, lövé-
szet, gofri sütés, kártyavárépítés és bu-
libusz is. Este a rektorbulin a hagyomá-
nyos disco mellett Xbox-ra és a Dyna -
mite Dudes rock&roll együttes élõ kon-
certjére táncolhattak a fiatalok. A hét -
fõi fordított napon a tanulók kipróbál-
hatták, milyen érzés a katedrán állni,
mert a tanórákat õk tartották. 
A programok mellett sportversenyek is
zajlottak, délután óriási csatában nyer-
te el végül a 12. a a röplabdabajnoki
címet. A diáknapi vetélkedõ vetítéssel
kezdõdött, ahol a legnagyobb sikert a
11. a osztályosok Snickers reklámfilm-

je aratta. Ezután az osztályok a ter-
mekben kialakított állomásokon külön -
bözõ kreativitást igénylõ feladatokat
oldottak meg. A nap fénypontja a diá-
kok (Kiniczky Mátyás, Kovács Kristóf,
Szabó Be ne dek) és Sipos Tibor igazgató
úr együttesének koncertje volt, amely
után ünnepélyes eredményhirdetés kö -
vet ke zett. A vetélkedõt a 12. a osztály
nyerte, 2. helyen a 10. a, harmadik he-
lyen pedig a 10. h osztály végzett.

»DR. BÉRDINÉ STIPKOVITS ILDIKÓ

KÖZÉPISKOLAI TANÁR

Diáknapok a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban

Értesítés
Celldömölk Város Önkormány za -
tának Képviselõ-testülete 2017.
már  cius 29-én (szerdán) 16 órai
kezdettel közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: Városháza nagyter-
me, 9500 Celldömölk, Városháza
tér 1. A közmeghallgatáson a vá -
rost érintõ témákban várják a vé-
leményeket.
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A naptári év elsõ három hónapja ismét
nagyon eseménydús volt Kemenesalja
gimnáziumában. Az Erasmus program
spanyolországi mobilitása, a vidám di-
áknapok, a színház-és mozilátogatások
mel lett a tanítás és versenyeztetés is
gõz erõvel folyt a hetvenéves intéz-
ményben. Lássuk a legfontosabb ered-
ményeket!

„Jogod van hozzá – emberi jogok ké -
pekben” – az idén elsõ alkalommal in -
dult a gimnázium csapata ezen a ve -
télkedõn. A regionális versenyt a
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc
Állam- és Jogtu do mányi Kara szer vez -
te, a döntõ január 30-án került meg -
rendezésre a gyõri egyetem Deák-ter-
mében. A Csókás Bettina, Szalóky Po -
lett, Karáth Péter, Sághegyi Erik 11. A
osztályos diákok alkotta cso port az elõ -
kelõ 3. he lyezést érte le. (Felkészítõ ta-
nár: Tóthné Bali Krisztina)
Bölcs-ész tanulmányi verseny – szintén
az idén elõször kapcsolódott be az isko-
la a PPKE BTK által meghirdetett 3 for-
dulóból álló versenysorozatba. Ma gyar
irodalomból Németh Laura Asztrid 12. A
osztályos tanuló két sike re sen teljesített
írásbeli for duló után a szóbeli döntõbe
jutott. Laura a 97 induló közül a 6. he-
lyen zárta a ver senyt. (Fel ké szítõ tanár
Hor váth Sarol ta)
Hebe olvasóverseny – a többfordulós
országos írásbeli versenyen remekül
tel jesítve Horváth Kincsõ (9. H), Mód
Csen ge (9. A) és Nagy Natália (9. H) 2.
helyezést értek el. A szóbeli fordulón
Gödöllõn Horváth Kincsõ elsõ helyezett,
Mód Csen ge és Nagy Natália különdíjas
lett. (Felké szítõ tanáruk Tóthné Bali
Krisz tina)
OKTV – Karáth Péter Zoltán 11. A osztá-
lyos tanuló a történelem OKTV-n a kö -
zép döntõbe jutott. (Felkészítõ tanár:
Kántor Judit)

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
– Szabó Zsolt (9. A) a megyei forduló-
ban 4. helyezést ért el a 9-10. évfo lya -
mosok között (Felkészítõ tanár: Nagy
And rásné)
Pangea matematika verseny – Szabó
Tamás (10. A) ismét példás teljesít-
ményt nyújtva országos 10. helyezett
lett a 960 induló közül. (Felkészítõ ta-
nár: Dr. Gu lyás né Tinger Tünde)
Savaria Országos Történelem Verseny –
A 2., megyei fordulóba a következő di-
ákok jutottak be: 8. osztály: Szalay Esz -
ter; 9. osztály: Takács Sándor (9. B) és
Szabó Zsolt (9. A); 10. osztály: Söp tei
Vivien (10.H). (felkészítõ tanár: Kántor
Judit), 9. osztály: Imre Balázs (9. H) és
Kontics Péter (9. H) (Felkészítõ tanár:
Dr. Lenner né dr. Patkó Ildikó).
Pályázat Kresznerics Ferenc emlékére
– Az iskola tanulóját díjazták a Ke me -
nesaljai Mûvelõdési Központ Kresz ne -
rics Ferenc Könyvtára és a Cell dö mölki
Hon ismereti Munkakö zösség által
Kresz nerics Ferenc emlékére hirdetett
pályázaton. Generá ciók a gim názi um -
ban cí mû dolgozatával Lenner Luca (9.
H) az ifjú sági kategóriában elismerõ
oklevelet kapott.
Úszás Diákolimpia – A debreceni orszá -

gos döntõben Fekete Csongor (11. A)
mindkét versenyszámában – 100 m
gyors, 100 m hát – aranyérmet nyert, és
így kétszeres diákolimpiai bajnok lett!
(Testnevelõ tanár: Kissné Tóth Gabriella)
Asztalitenisz Diákolimpia – Az országos
döntõben Nagy Ádám (9. H) kiélezett
küzdelemben az országos 2. helyet
szerezte meg a Karcagon meg ren de -
zett ver se nyen. (Testnevelõ tanár: Var -
gáné Ko vács Marietta)
Sakk Diákolimpia – Az V. korcsoportban
Pethõ Botond (9. H) és Lenner Luca (9.
H) elsõ helyezést, Bándoli Bianka (9. H)
2. helyezést ért el. Luca és Botond az or-
szágos versenyen képviselheti Vas me-
gyét. Csapatban is remekül teljesítettek
a gyerekek, a lányok – Lenner Luca,
Bándoli Bi an ka és Horváth Kincsõ –
megyei elsõ, a fiúk – Pethõ Botond,
Galovich Máté, Árvai Kristóf, Imre Balázs
– negyedik he lye zést értek el. (Fel ké -
szítõ tanár: Dr. Len ner né Patkó Ildikó)
Sakk – Kapuvári Király Kupa – Lenner
Luca ezüst, Pethő Botond bronzérmet
szerzett. (Felkészítő tanár: Dr. Lennerné
dr. Patkó Ildikó)
Gratulálunk a szép eredményekhez, a
folyamatban levõ versenyekhez sok si-
kert kívánunk!

Eredmények a Berzsenyiben
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Celldömölki VSE-Swietelsky – LifeClass
RC Starr Varazdin 6-4. – Celldömölk, fér-
fi asztalitenisz Klubcsapatok Szuper li -
gája elõdöntõ, elsõ mérkõzés, vezette:
Bódis, Bódi.
Páros: Fazekas, Lindner – Zeng Jia, Zu b -
cic 0:3 (-4, -7, -6) Rosszul rajtolt a ta-
lálkozó a hazai számára, hisz párosuk-
nak esélye sem volt a horvát duó ellen.
Végig a vendégek irányították a játé-
kot. (0-1)
Egyéni, 1. kör: Szita – Redjep 3:0 (6, 2,
8) A horvátok harmadikja ellen köny-
nyedén nyert a jól játszó Szita. (1-1),
Fazekas – Zubcic 3:2 (-12, 5, -11, 4, 8)
Nehezen lendült játékba Fazekas. A vé-
gére azonban elkapta a fonalat, és
tudásának megfelelõ teljesítményt
nyújtva, megérdemelten nyert. (2-1),
Lindner – Zeng Jia 0:3 (-6, -2, -8) Lind -

ner mindent megpróbált, hogy szo -
rosabbá tegye a mérkõzést, de ere -
jébõl többre nem futotta. Ennyivel jobb
volt a horvátok kínaija. (2-2).
2. kör: Fazekas – Redjep 3:0 (5, 10, 3)
Fazekas ezúttal már nem bizonytalan-
kodott, esélyt sem adott ellenfelének.
(3-2), Szita - Zeng Jia 1:3 (-7, 10, -9, -7)
Jól játszott Szita, egy szettet nyerni is
tudott, de Zeng tudása elõtt neki is fe-
jet kellett hajtania. (3-3), Lindner –
Zubcic 3:0 (6, 5, 9) Lindner gyors játék-
kal lépte le ellenfelét. (4-3).
3. kör: Fazekas – Zeng Jia 0:3 (-10, -10,
-4) Fazekas nagyszerûen kezdett, az
elsõ két szettben nyerési esélye volt. A
fontos pillanatokban azonban mindig a
horvátok játékosának sikerült pontot
szereznie. A harmadik játszmára szét-
esett Fazekas játéka. (4-4), Lindner –

Redjep 3:0 (13, 6, 10) Szoros szet -
tekben dõlt el a mérkõzés, de Lindner
gyõzelme nem forgott veszélyben. (5-
4), Szita – Zubcic 3:0 (12, 7, 6) Az elsõ
játszmában még volt esélye Zubcicnak,
a folytatásban azonban egyértelmûvé
vált, hogy Szita a jobb. (6-4)
A KSZL elõdöntõjének elsõ felvonását
csak minimális gyõzelemmel tudta be-
húzni a Celldömölk, így nagyon nehéz
visszavágó vár a csapatra Horvátor -
szágban. A páros sima elvesztése nem
volt jó alaphang a meccs elején, a foly-
tatásban azonban Zeng Jián kívül nem
sikerült gyõznie egyik horvátnak sem.
Fazekas az utolsó körben megcsíphette
volna a kínait, a döntõ pillanatokban
viszont rendre rossz döntéseket hozott.
Az elsõ két szettet végigvezette a celli,
Zeng csak 9-nél tudott fordítani, a har-
madik szettre pedig hitehagyottá vált a
többszörös magyar bajnok. 

»CSUKA LÁSZLÓ

Minimális elõny a visszavágóra

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.

A celldömölki Városi Sportcsarnok
adott otthont 2017. február 24-én a
Szak képzési Centrumok futsal terem-
labdarúgó tornájának, mely a sportág
területi fordulója is volt egyben. A
tornán a Szombathelyi Mûszaki Szak -
képzési Cent rum hat tagintézményé-
nek fiú csapatai vettek részt, akik kör -
mérkõzéses rendszerben, 2x12 perces
játékidõ alatt mérték össze tudásukat.

A végeredmény: I. Eötvös, Celldömölk
(12 pont), II. Gépipari, Szombathely (11
pont), III. III. Béla, Szentgotthárd (10
pont), IV. Rázsó, Körmend, V. Ná dasdy,
Csepreg, VI. Hefele, Szom bat hely 
Az elsõ két helyezett csapat kivívta a
jogot a regionális fordulóban való rész-
vételre, melyet 2017. április 5-én ren -

deznek Gyõrben. A torna végén vala-
mennyi csapat oklevél jutalomban ré -
szesült, az elsõ három helyezett kupát
vehetett át Szentgyörgyvári Róbert fõ -
igazgató úrtól. A torna legsportszerûbb
csapata címet a szentgotthárdiak vív-
ták ki, akik jutalma cukrász tanulóink
csokitortája volt.
Tagintézményünk csapatának tagjai:
Nagy Tamás, Vass Arnold, Kalányos
Márk, Szakács Dániel, Erdélyi Richárd,
Ángyán Rafael, Csiszlér Norbert, Palotai
László, Vízi Péter, Egri Szilárd, Orbán
Martin és Soós Dominik.
Gratulálunk a szép eredményhez és
sok sikert kívánunk a csapatnak a kö -
vetkezõ fordulóban! 

»HOLLÓNÉ HOFFMANN ANITA

TESTNEVELÕ TANÁR

SZMSZC Futsal teremlabdarúgó torna

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 jö võ -
beni sikerében.
Adószámunk: 18897030-1-18.

»KÖSZÖNETTEL, ZÁMBÓ FERENC, 
A KURATÓRIUM ELNÖKE
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA
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I M P  R E S   S Z U M

Kemenesalja – Celldömölk 1-2 (1-1)
Vönöck, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 18. forduló 2017. március 11.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Pungor Zoltán,
Lukács Lívia).
Kemenesalja: Hujbert – Belegrai, Prin -
cz es, Veszprémi, Erdélyi – Szakál, Laki,
Döbrönte (Bognár 87. p.), Berecz – Né -
meth R. (Kóbor 71. p.), Németh P.
(Mendel 82. p.). Edzõ: Dobány Gábor. 
Celldömölk: Bíró – Vajda (Dobson 73.
p.), Varga, Bodor, Virág (Györkös 62.
p.) – Enyigi Marcell, Potyi, Enyingi Márk,
Klauzer (Németh J. 56. p.)– Gyõrvári
(Gorácz (75. p.), Piri. Edzõ: Koman Vla -
dimir, Szép Tamás. 
Góllövõk: Enyingi Marcell 2 (18. és 70.
p.), illetve Németh Péter (40. p.).
Elõmérkõzés: Kemenesalja U19 – Cell -
dö mölk U19 2-7 (1-2). G.: Czöndör Bá -
lint 3, Balázsi Krisztián 2, Tanai Kristóf,
Péter Dávid. Két vereség után fontos
gyõzelem, az elsõ gólt még a vönöcki-
ek szerezték, az utolsó félóra viszont a
cellieké volt. 
Celldömölk – Nádasd 5-0 (1-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 19. forduló 2017.
március 18. 
Vezette: Szvorda Melinda (Papp János,
Bánhegyi Zsolt).
Celldömölk: Bíró (Heiner 46. p.) – Vaj -
da, Varga, Gyõrvári, Györkös – Enyingi
Marcell (Dobson 60. p.), Gorácz (Piri 46.
p.), Szuh, Enyingi Márk– Németh J. (Bo -
dor 64. p.), Klauzer (Virág 62. p.). Edzõ:
Koman Vladimir.
Nádasd: Esztergályos – Horváth G., Csen -
terics J., Podlaviczki, Zsoldos (Biczó 12.
p.) – Szakály, Burka, Csenterics T., Zsig -
mond – Horváth A. (Szabó 64. p.), Ta -
kács M. Játékos-edzõ: Csenterics János.
Góllövõk: Szuh Ferenc 2 (44. és 54. p.),
Gyõrvári Gábor (57. .), Piri Balázs 2 (71.
és 80. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Nádasd U19
3-2 (2-0). Újabb gyõzelem, de hajszá-
lon múlt a három pont. Két perccel a
meccs vége elõtt egyenlítettek a ven -
dégek, de a hátralévõ idõ elég lett a
gyõztes gól megszerzéséhez.

700 perc után kapott gólt a csapat a
bajnokságban, ugyan az egy egyenlítõ
gól volt és a gyõzelem is végül csak egy
gólosra sikerült, de csak látszólag volt
szoros a mérkõzés. A feleknek nemcsak
egymással, hanem a viharos széllel és
az egyenetlen, kemény talajjal is meg
kellett küzdeniük, ami körülmények so-
kat rontottak a játék elvár ható minõ -
ségén. A télen megerõsödött és az elsõ
tavaszi fordulóban János há zán pontot is
szerzõ hazaiak nem adták olcsón a bõ -
rüket, aránylag keményre is sikeredett
néhány párharc, hol az egyik, hol a
másik oldalon reklamáltak idõnként jo-
gosan emiatt. Egy Enyingi Marcellel
azonban jobbak voltunk, emellett a for-
duló külön öröme az volt, hogy az éllo-
vas Körmend csak döntetlent játszott,
így két ponttal közelebb kerültünk hoz-
zájuk, igaz a hat pont még mindig több,
mint amennyit saját erõbõl letudnánk
dolgozni. 
Ha csak a tavaszi eredményeket néz-
zük, akkor öt csapat volt a két fordulót
tekintve veretlen és ezek közül az egyik
a Nádasd csapata volt. Ez min den kép -
pen figye lembe veendõ tényezõ volt a
mérkõzés elõtt, aztán beigazolódott az,

hogy a veretlenség megõrzése tökéle-
tesen elégséges lenne a vendégeknek,
finoman kifejezve a támadójátékukra
nem helyeztek nagy hangsúlyt. Tak ti -
kájuk az elsõ félidõ végéig mûkö dött,
amikor az örökmozgó Szuh Ferenc csa-
pott le egy labdára és helyezett a ka -
pujukba. A második félidõ elején aztán
pórul is jártak a zárt védekezés némi-
képp feladásával, sorra potyogtak a
szebbnél szebb találatok, utána pedig
már nem lehetett más céljuk, mint a ki-
ütéses vereség elkerülése. Hogy ez si -
került-e nézõpont kérdése, mondjuk
Körmen drõl egy hatossal távoztak ven -
dégsze rep lésükkor. Az elsõ három
meccs, három a kiesés ellen küzdõ csa -
pat elleni három gyõzelemmel befeje -
zõ dött a tavaszi szezon bemelegítés jel-
lege, most sorban jönnek majd az alap -
ból is erõs, vagy éppen jó formába len-
dült csa patok, ráadásul öt meccsbõl
négyszer idegenben. Vendégként ját-
szunk tehát majd a jelenlegi elsõvel,
harmadikkal és negyedik helyezettel,
kezdésként éppen a negyedik helyen
álló Répce lakkal március 25-én. Aztán
rá egy héttel a jó formába lendült Vas -
várral hazai pályán meccsezünk, nem
lesz könnyû sorozat, az biztos, de ahogy
mondtam a bemelegítésnek vége.

»DOTTO

Jól folytatódott a tavasz

Április 1-jén, szombaton rendezi
a hagyományossá vált Hérincs
Kupát a Kemenesaljai Kistérség
Egész séges Életmódért Alapít -
vány. A fiatalon elhunyt sport-
ember, Hé rincs Zsolt emlékének
immár 13. alkalommal adóznak
ily módon egykori sporttársai,
barátai.

Elõre láthatóan 10 csapat rész vé -
telével kezdõdnek majd a küz -
del mek dél elõtt 8 órakor az Al -
sósági Sport csar nokban, ahol két
csoportra oszt ják az együt te -
seket, és az elsõ, második he lyen
végzõk jutnak majd a délu táni

helyosztókra. A mezõny ezúttal is
színes lesz, a három celldömölki
gárda mellett érkeznek csapatok
Gyõrbõl, János so mor járól, Sárvár -
ról, Szombat helyrõl és Répcelak -
ról is. 
Az ellenfelek nem ismeret lenek
egymás elõtt, hisz a részt vevõk
nagy része szerepel az amatõr
kosárlabda-bajnokságban, és
több éves barátság köti egymás-
hoz a játékosokat. 
A jó meccsek és a sport szerû
küzdelem elõre boríté kolható, a
rendezõk mindenkit szeretettel
várnak a helyszínen!

»CSUKA L.

XIII. Hérincs Zsolt Emlékkupa
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk–Izsákfa (Bokod puszta) 

tel.: 95-420-543

Tûzifa akció!
Akác kugli: 4000 Ft 3500 Ft/q
Cser kugli: 3500 Ft: 3300 Ft/q
Bükk kugli: 3700 Ft 3300 Ft/q

Áraink márc. 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!

Telefonon is rendelhetõ!
Faipari üzemünkbe asztalost, betanított munkást,

targonca és motorfûrész kezelõt felveszünk.

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

Minden laminált padlónkhoz
ajándék szegõléc, alátétfólia!

10 mm-es Nosztalgia tölgy: 3350 Ft/m
2

Extra tartós 8 mm-es exkluzív színekben: 
Fehér tölgy: újdonság 2190 Ft/m

2

Antik tölgy: újdonság 2860 Ft/m
2

Hickory („arany alma”): 2390 Ft/m
2

Antik tölgy sötét újdonság 2490 Ft/m
2

Elegáns szil 2860 Ft/m
2

Springfield dió 2860 Ft/m
2

Tigris tölgy 2860 Ft/m
2

Közepesen erõs igénybevételre 7 mm-es:
Bükk 2190 Ft/m

2

Sevila tölgy 2190 Ft/m
2

Vadcseresznye 2290 Ft/m
2

Több 100 m
2
-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Az akció részleteirõl érdeklõdjön üzletünkben.
Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton 
Gipszkarton normál 9,5 mm-es: 475,-Ft/m

2

Akciós áraink március 30-ig ill. a készlet erejéig érvényesek!

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 rendelkezők, valamint

takarítónők 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!



Celldömölk központjában
új építésű 

társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.

(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában) 

Érdeklődni: +36 70 941-2077
+36 95 422-493


