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Celldömölk Vulkán az új gyógyhely
Hosszú évek munkája érett be azáltal,
hogy az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala gyógyhellyé nyilvánította a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõt
és környékét. A fürdõtõl egészen a Ság
hegyig elnyúló terület a Celldömölk
Vulkán gyógyhely elnevezést kapta.
Ezáltal új perspektívák nyílnak a
celldömölki gyógyturizmus elõtt. Errõl
kérdeztük Fehér László polgármestert.
– Nagyon örülünk annak, hogy végre
hivatalosan is elismertté vált a kemenesaljai klíma jótékony hatása. Ezáltal
Celldömölk felzárkózott abba a sorba,
ahová Miskolc-Lillafüred, Harkány, Hévíz, Balatonfüred, Parád, Hajdúszoboszló stb. is tartozik. A gyógyhely megnevezés egy terület megjelölésére akkor használható ugyanis, ha azt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala gyógyhellyé nyilvánítja. A gyógyhely egy olyan különleges területet jelent, ahol legalább egyféle elismert
természetes gyógytényezõ található.
Celldömölk Város Önkormányzata a város bizonyos területeinek gyógyhellyé
minõsítésének kezdeményezését a Celli
Vulkán gyógyvízre, a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ szolgáltatásaira, a Ság
hegyre mint természeti környezetre
(Szent György-vonal) alapozta.
»Milyen elõfeltételei vannak a gyógyhellyé minõsítésnek?

– 2005-ben kivételesen gyönyörû, nyugodt környezetben, háttérben a Ság
hegy panorámájával megnyitott a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ. A Vulkán fürdõ termálvizét már 2007-ben
gyógyvízzé minõsítették. Az 1245 méter mély kútból kinyert víz nátrium-hidrogén-karbonátos-kloridos jellegû, igen
lágy, fluoridos, jelentõs a jodid tartalma. A víz kiválóan alkalmas mozgászszervi panaszok enyhítésére, betegségek kezelésére. javasolt a korral együtt
járó elöregedési folyamat következményeként a gerincben és az ízületekben
kialakult idült porckopások; anyagcsere
megbetegedések idült stádiumaiban
(köszvény); ízületeket körbevevõ izmok
és inak fájdalma; idült gyulladásos reumatológiai kórképek; ortopédiai, traumatológiai mûtétet követõ rehabilitáció; derékfájás, derékból kisugárzó fájdalmak; statikai zavarok, tartási rend-

ellenességek (gerincferdülés); stressz,
túlterheltség esetén.
»Milyen elõnyökkel jár a város számára
a gyógyhellyé minõsítés?
– Celldömölk kiemelt feladatának tekinti a turizmus fejlesztését. A város turisztikai vonzerejének növelése, a városba
érkezõ vendégek számának emelése kiemelt prioritást élvez, az elmúlt évben
16%-kal nõtt a vendégéjszakák száma.
Fontos tényezõ a turisztikai életben a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ fejlesztése, a gyógyvízben rejlõ lehetõségek
kiaknázása és a gyógyszolgáltatások további fejlesztése. Jelenleg 29 gyógyhelyet tartanak nyilván országosan, ezek a
területek a jövõben lehetõséget kaphatnak arra, hogy állami támogatásra
pályázzanak. A minõsítésnek köszönhetõen tehát tovább fejleszthetõ a
Vulkán fürdõ és környezete egészen a
Ság hegyig.
»LA

csátott az iskola, hogy kiderüljön, mik a
legnépszerûbb versek a fiatalok körében.
A 61 vers között akadtak régi klasszikusok, olyanok, melyekkel a diákok a tanmenetükben ismerkedhettek meg, és
voltak modern, kortárs alkotások is. A
legaktívabb osztálynak a 8. H bizonyult,
õk osztották meg ugyanis a legtöbb verset az akció keretében. A szavazás végül
bizonyította, a magyar versek és költõk
népszerûségi listája nem sokat változott

az elmúlt évtizedekben. A harmadik
legnépszerûbb költemény Radnóti Miklós: Két karodban címû verse lett. A második Thomas Mann üdvözlése lett József
Attila tollából, míg a legnépszerûbbnek
szintén Radnóti alkotásaként a Bájoló bizonyult. A versek elhangzása után a 61
beérkezett költeményt léggömbre kötve
engedték útjára a felhívásban résztvevõ
»NN
diákok és pedagógusok.

Elsõ helyen a Bájoló
Természetesen az oktatási intézmények
is kivették a részüket a magyar költészet napjának ünneplésébõl. A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium április 11-re „Szállj, költemény” címmel hirdetett költészet napi megemlékezést a
Szentháromság térre.
Délután 2-kor birtokba is vette a diáksereg a fõ teret, hogy egy lelkes megmozdulás erejéig közösen éltessék a magyar irodalmi élet nagyjait. Ahogy az az
akció bevezetõjébõl is kiderült, a gimnázium az elmúlt idõszakban felhívást
tett közzé közösségi oldalán „Oszd meg
velünk legkedvesebb versedet” címmel,
ösztönözve ezzel a közösséget arra, hogy
ne csak olvassanak verseket, de beszéljenek, gondolkozzanak is róluk. A felhívás keretében 61 költemény került megosztásra, melyeket aztán szavazásra bo-
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Összeült a Nyugdíjas Parlament Celldömölkön
Celldömölkön is összehívta az MSZP a
Nyugdíjas Parlamentet. A párt – a többi
megyéhez hasonlóan Vas megyében,
így Celldömölkön is – az idõsek érdekeit
képviselõ civil szervezetek, szakszervezetek képviselõit, nyugdíjasokat invitált
tanácskozásra. A fórumra április 7-én
került sor a mûvelõdési központban.
A rendezvény céljáról az ülés elõadója,
Korózs Lajos, az MSZP országgyûlési
képviselõje, az Országgyûlés népjóléti
bizottságának szocialista alelnöke tájékoztatott: „Minden fórumunk alkalmával nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen ügyeket hoznak fel a felszólalók,
melyek azok a problémák, amelyek a
leginkább érintik õket. A félidõn már
túl vagyunk, így nagyjából látható,
hogy mi feszíti az idõsek társadalmát.
Mindenekelõtt a nyugdíjemelés mértéke az, ami térségtõl függetlenül mindenki számára elfogadhatatlan. A tapasztalatok szerint az idõsek nem értik,
hogy a 0.9%-os emelés hogyan kerülhetett bele a költségvetési törvénybe.
Az 1.6%-os emeléssel pedig tulajdonképpen ugyanott vannak. Az inflációkövetõ nyugdíjemeléssel a kisnyugdíjasok évrõl évre rosszul járnak. Az
ugyanis vitathatatlan, hogy alacsony az
infláció Magyarországon, viszont az inflációt azok a termékek szorítják le,
amelyekbõl a nyugdíjasok nem vásá-

rolnak, vagy csak nagyon keveset, miközben a mindennapi megélhetéshez
szükséges termékeknél óriási drágulások mutatkoznak. De említhetném
ugyanígy a gyógyszerárakat is, ami
szintén kardinális problémát jelent az
idõsek számára.”
Az ülést Fehér László polgármester
köszöntõje nyitotta, majd Nemény
András, az MSZP Vas Megyei Szervezetének elnöke, az országos szervezet alelnöke szólalt fel. Ahogy azt az ülés
elõadói is hangoztatták, a nyugdíjasok
háttérbe szorítása, az õket hátrányosan
érintõ törvénykezések ellen fel kell
lépni, ezért is indítványozták a fórum
összehívását, hogy mélyebben is feltárhassák a nyugdíjasok problémáit.

Ahogy azt Kórozs Lajos, a fórum
elõadója is elmondta, májusban Budapesten rendezik meg a központi tanácskozást, ahol összesítik a megyékbõl érkezett problémákat, javaslatokat, amik alapján az MSZP frakció
képviselõi az országgyûlésben szólalnak majd fel. A celldömölki fórumon
szintén a nyugdíjrendszert érintõ legaktuálisabb problémák merültek fel,
valamint mindezek mellett a szociális
ellátórendszer és az egészségügyi szolgáltatások nyugdíjasokat is érintõ kérdései, problémái. Az ülés végén képviselõ kérdésekre válaszolt, végül
megválasztották a nyugdíjasok parlamentje vasi küldöttjeit is.
»NÉMETH NÓRA

Csider Sándor szerint a titok bennünk van
Álombohóc látogatása könyvtárban
A költészet napja elõtt pár nappal,
2017. április 6-án Csider Sándor költõ,
az ELTE Savaria Egyetemi Központ docense volt a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság vendége a Kresznerics
Ferenc Könyvtárban.
A szombathelyi népmûvelõ- és pedagógusképzés hosszú évtizedek óta
meghatározó alakja „Álomút” címû
verseskötetének bemutatóján szép
számmal vettek részt érdeklõdõk, ismerõsök és tanítványok. Az otthonosság érzését tovább fokozta, hogy a
szép küllemû kiadvány megjelentetéséhez Celldömölk Város Önkormányzata is hozzájárult.
Az irodalmi est elején Kuthi Márta, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtáregykori igazgatónõje barát-
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ként és kollégaként fogalmazta meg
gondolatait a tanár úr életszemléletérõl és lírájáról. A mûvészien illusztrált
verseskötet tematikus ciklusokba formált alkotásai a szeretetrõl és a boldogságról szólnak. Olyan különleges és
varázslatos álomvilágba vezeti el gyermek- és felnõtt olvasóit, melynek minden eleme a valóságból táplálkozik.

Álombohóc fogja az olvasó kezét és
vezeti a titkokkal, szépségekkel övezett csodálatos világban, s vele együtt
hallgathatjuk, valamint fejthetjük meg
nemes egyszerûséggel megformált,
filozofikus tartalmat közvetítõ üzeneteit. Az est folyamán a költõ személyes
elõadásában hangzottak el a versek, az
egyes költemények között pedig a saját
életébõl vett szemléletes példák kapcsán az emberi kapcsolatok rejtelmeirõl
tett vallomást. Csider Sándor lírájának
védjegye az életigenlõ pozitív világlátás, amely meghatározza emberi tartását és költõi létszemléletét. Az év
egyik legfontosabb ünnepe elõtt a jelenlévõk érzésekben és gondolatokban
értékes útravalót kaptak a húsvét minél
teljesebb és hitelesebb megéléséhez.
»NÉMETH TIBOR
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Kávézz a Bátrakért!
Újabb jótékonysági akcióba kezdett a
belvárosi Caffé Löli Kávézó. Biró Friderika, az üzlet vezetõje elmondta, mindig is érdeklõdött a jótékony célú tevékenységek, mozgalmak iránt, hiszen a
kávézó központi szerepet tölt be a város életében, sokan megfordulnak a
vendéglátóhelyen, és mivel õ maga is
rengeteg idõt tölt ott, szerette volna
ezt az idõt még jobban hasznosítani,
valami jóra fordítani. Az elsõ ilyen vállalkozása a kávézónak az Adj egyet
ajándékba! akció volt, mely még gyerekcipõben járt, mikor a kávézó is csatlakozott hozzá 2014-ben, mégis rendkívüli népszerûségre tett szert a lakosság körében, ami ékes bizonyítékát adta annak, hogy sokakban van tenni
akarás, csak talán a módját nem találják. Ezt követték aztán további jótékonysági gyûjtések, míg aztán idén rátalált a kávézó a Bátor Táborra. A Bátor
Tábor 2001 óta szervez terápiás táborokat súlyosan beteg gyerekeknek és
családtagjaiknak, melyek lényege,
hogy élményterápia keretében különféle kihívások elé állítsák a táborozó-

kat, ezzel rengeteg sikerélményt és
megerõsítést adva nekik. A tábor
Magyarországon kívül Csehországból,
Lengyelországból és Szlovákiából toborozza táborozóit, elsõsorban kórházakon keresztül. Így évente 1000 táborozót fogadnak, akik számára az élményterápia során mindent térítésmentesen, teljeskörû egészségügyi biztonságot garantálva biztosítanak. A Bátor
tábor célja, hogy életeket változtasson,
súlyosan beteg gyerekeknek és családjaiknak nyújtani sorsfordító élményeket, erõt, eszközöket az élethez, a
gyógyuláshoz. Különleges élményekkel
mozdítják ki a gyerekeket a komfortzónájukból, hogy félelmeik legyõzésével felismerjék: képesek szembeszállni
nemcsak a kalandok során rájuk váró
feladatokkal, de a betegségükkel is.
Erre a táborra talált rá Friderika is, aki
elõször csak mint magánszemély szerette volna támogatni az élményterápiás tábort, majd úgy gondolva, hogy
sokkal többet is tudna tenni értük,
meghirdette a Bátor Tábor akcióját a
kávézóban is.

Mivel idén lesz épp 10 éves a Löli, így
10 hónapra hirdette meg a vendéglátóhely a Kávézz a Bátrakért! címû akcióját, melynek keretében március 1-tõl
december 31-ig minden hónapban kijelöl egy napot, mikor a saját Bátor
Táboros bögrével betérõ vendégeit egy
általuk választott kávéitallal ajándékozza meg. Bögréket pedig természetesen folyamatosan lehet vásárolni a
kávézóban is, egyéb Bátor Tábor logóval ellátott termékek mellett. Aki pedig
még ezen túl is szeretné támogatni a
táborozókat, az természetesen megteheti ezt adója 1%-nak felajánlásával is.
A következõ Kávézz a Bátrakért! nap
április 10-én lesz Celldömölkön a Löli
kávézóban.
»NÉMETH N.
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Gyerekek segítik az állatokat
A Városi Általános Iskola Alsósági
Tagintézményében tartott vetítéssel
egybekötött elõadást Molnárné Vargyai
Tünde, a „Gyerekek segítik az állatokat” projekt keretében. A program
célja, hogy a 4.-5.-6. évfolyamos diákok képet kapjanak a helyes állattartásról. A kezdeményezés egy ausztriai
alapítványnak köszönhetõ: a PAT (Pädagogen, Tierarzte Hilfsaktionen) egy
bécsi székhelyû alapítvány, melyet pedagógusok és állatorvosok hoztak létre, hogy a gyerekek bevonásával segítsenek jobb sorsra érdemes állatokon. Az alapítvány Magyarországon
1988 óta van jelen az iskolákban. Tünde mint pedagógus 2000-tõl tart elõadásokat a környékbeli iskolákban.
Frau Grit Stumwollal, az osztrák állatvédõ egyesület munkatársával azóta
dolgozik együtt.
– Az elõadásokon a gyerekek megismerik az állattartás szabályait. A mai
világban sajnos egyre több negatív
példa bizonyítja, hogy milyen körülmények között élnek állatok. Gyakran a
kutyákat élõ jelzõberendezésnek tekintik, nem veszik figyelembe az igényeit
és az érzéseit. A gyerekeket ebben a
korban érdemes rávezetni, hogy a ku-

tya érzõ élõlény, aki gondozást, törõdést igényel. Természetesen ezeken az
elõadásokon más háztáji állatokról is
beszélgetünk. Bemutatjuk azt is, milyen helyeken van szükség segítségre
– mesél Tünde az alapítványban kifejtett tevékenységérõl.
»Hogyan zajlanak a felkészítõ elõadások az iskolákban?
– A diákok feladatot is kapnak a részvételt tanúsító oklevél és egy kis édesség mellé: keressenek a környékükön
nem megfelelõen tartott kutyákat,
ahol szükség lehet kutyaházra, esetleg
egyéb eszközökre, de a tulajdonosnak
nincs lehetõsége ezek beszerzésére. A
listát aztán ellenõrizzük, felmérjük a
kutyusok igényeit: mekkora kutyaház
szükséges. Aztán Ausztriában elkészülnek a házikók. A gyerekek pedig részt
vehetnek az átadáson. Itt megtapasztalhatják, milyen jó érzés, amikor elfoglalják új helyüket a kutyák. Sõt, általában a kutyaházat az asztalos segítségével õk segítenek összeállítani és
lefesteni. A kutyatulajdonos számára
ez nem jelent költséget, hiszen ez egy
ingyen bérlet és a kapcsolat hosszútávra szól: az alapítvány munkatársai nyomon követik a kutyák sorsát.
»Mely iskolákban jártatok már?

Hazavitte a mesét a Soltis társulata
Hazaérkezett hagyományos tavaszi erdélyi turnéjáról a Soltis Lajos Színház.
Habár idén valamivel rövidebbre zárták
az erdélyi látogatást, azonban így is
egy hangsúlyos turnén van túl a társulat, hiszen repertoárjukból éppen a
székely népmesékre épülõ Nap, Hold,
csillagok címû zenés mesejátékukat
mutatták be a helyi közönségnek.
„Ez a darab egy erdélyi színész-rendezõ darabja, aki azzal a szándékkal
írta meg a mûvet, hogy az archaikus
székely nyelvet közelebb hozza a közönséghez” – számolt be a turnéról
Nagy Gábor igazgató, megjegyezve,
mekkora kihívást jelentett a társulat
számára, hogy egy autentikus, székely
mesei motívumokra épülõ és székely
nyelven megszólaló játékot székely
közönség elõtt mutassanak be. Szerencsére azonban nem akadtak nyelvi
problémák, a Soltis elõadása Erdélyben
is hozta a várt sikert. „A darab írója
Deme Róbert, aki a székely mesék
motívumaira és a már eltûnõben lévõ
székely nyelvi hagyományokra alapoz-
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va állította színpadra a Nap, Hold,
csillagok címû mesejátékot. A hétköznapi ember és a képzelet találkozásából születõ mese tehát autentikus
dalokra és szöveghasználatra épül,
mozgásvilága pedig a hagyományos
székely néptáncra, melyet modern
táncelemekkel ötvöz.” Március 27-én,
hétfõn kezdte meg turnéját a társulat
Marosvásárhelyen, ahol két teltházas
elõadással nyitották a hetet. Másnap
Szovátán szintén két elõadásuk volt
teltházas. Szerdán Korondon játszott a
társulat, majd csütörtökön következett
Erdõszentgyörgy, közel 500 nézõvel,

– Az elmúlt években tartottunk már
elõadást Bobán, Jánosházán, Kemenesmagasiban, Alsóságon, Kenyeriben,
Egyházashetyén. A környékünkön
nagyjából öt-hatszáz kutyus kapott új
házat. Az alsósági iskolásoknak köszönhetõen április 21-én, pénteken ismét
kiosztásra kerül néhány új otthon a rászoruló kutyusok számára.
»Milyen más eszközökkel bírjátok rá a
gyerekeket még a helyes állattartásra?
– Emellett még két projekt is zajlik az
alapítvány jóvoltából. Bobán, Jánosházán, Celldömölkön az Alsósági Tagiskolában és a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában rajzpályázatot írtak
ki, amelyben a diákok lerajzolják az állattartás negatív és a pozitív oldalát. És
idén elõször a Koptik úti óvodában
fognak egy kis elõadást tartani szüleiknek az óvodások. Így már a fiatalabb
korosztály is részt vesz a programban.
Hiszem, hogy a helyes példa és a megtapasztalás nevel.
»BL
végül Gyulakután fejezõdött be a turné. A Soltis Színház így összesen 7 elõadást tartott az erdélyi látogatás során,
körülbelül 2200 fõs nézõszámmal.
„Nagyon jónak értékelem a turnét.
Elsõsorban azért, mivel természetesen
félve vittük mi haza ezt a székely
nyelvezetû elõadást, azonban kizárólag
pozitív visszajelzések érkeztek vissza
hozzánk. Így szakmai szempontból is
nagyon jónak értékelem a hetet, és
nézõszám tekintetében is mindenképpen eredményesnek mondhatjuk magunkat. Valamint ki kell még emelnem
a fogadtatást is, hiszen minden alkalommal háromszor-négyszer is visszatapsolt minket a közönség. Minden
szempontból sikeres turnénk volt” –
összegezte a turné tapasztalatait Nagy
Gábor. A Soltisosok saját számításaik
alapján immár a 62. erdélyi turnéjukon
vannak túl. Sok idejük azonban nem
lesz a pihenésre, hiszen egymást érik a
menetrendjükben az új darabok és a
fellépések, miközben április 26-án a
26. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozónak a megyei fordulója is a színház rendezésében kerül
majd lebonyolításra.
»NÉMETH NÓRA
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» KÖZÉLET

A cél: az Országos Kéktúra meghódítása
Megérkezett a jó idõ, alkalmas ez az
idõszak arra, hogy felfedezzük a közelebbi és távolabbi környezetünkben
rejlõ értékeket, hogy kiránduljunk a családdal, barátokkal, esetleg nagyobb társasággal, és élvezzük a természet nyújtotta szépségeket. Fehérné Gyömörey
Katalin, a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium pedagógusa arra a feladatra vállalkozott, hogy megpróbálja öszszekapcsolni a természetet az egészséggel, vagyis létrehoz egy természetjáró egyesületet. Vele beszélgettünk.

»Mióta érlelõdik benned egy túrázó
csapat megteremtésének gondolata?
– Földrajz-kémia szakos tanár vagyok
és egészen az egyetemi évekig nyúlik
vissza a természetjárás szélesebb körrel való megszerettetésének gondolata. Jómagam mindig is a természet
csodáira ráfeledkezõ, környezettudatos
életmódot folytató ember voltam. Szüleimtõl örökül kaptam, sok ezer más
érték mellett az állatok, a növények és
a minket körülvevõ táj szeretetét. A
családunkban felcseperedõ négy gyermekünkkel is próbáljuk ezen szépségeket megismertetni, sokat jártuk velük
eddig is a természetet általában nagy
családi szervezésben, amely legtöbbször 20 feletti létszámot jelentett.
Ezenkívül osztályfõnökként is mindig
szívesen vállalkoztam kirándulások
szervezésére, sõt iskolánkban: a Cell-

dömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban is évek óta az én feladatom a
túrák vezetése kis hazánkban és külföldön egyaránt. Ennyi tapasztalattal bele
merek vágni egy városi és talán
kibõvítve egy kemenesaljai természetjáró kör szervezésébe.
»Kik alkotják a csapatot?
– Munkatársak, pedagógusok, barátok,
volt CBG-s diáktársak, mostani diákjaink, leendõ tanulóink, kicsik és nagyok... Azt szeretnénk, ha minél többen lennénk és hirdetnénk másoknak
is, hogy az egészséges életmódért ily
módon is tehetünk.
»Mik a terveitek?
– Terveink közt szerepelnek ausztriai
hegymászások, de fõként magyarországi túrákra gondoltunk így az elején.
Több évre szóló szép célkitûzésnek tekintem a hazánkat végig felfedezõ Országos Kéktúra útvonal bejárását. Ezt
kezdjük el a nyugati határszélen Írottkõnél április 22-én egy kb. 15 km-es
gyaloglással. Következõ alkalommal
onnét folytatjuk az útvonalat, ahol
elõtte abbahagytuk. Havi 1-2 alkalommal túrázunk az év azon idõszakában,
amikor kellemes az idõjárás a kint tartózkodáshoz.
»Kik segítenek a szervezésben?
– Városunkban hosszú éveken át mûködött a CVSE-n belül egy Természetjáró Szakosztály id. Kazári József vezetésével. Felkerestem Józsi bácsit és

FEHÉRNÉ GYÖMÖREY KATALIN ÉS ID. KAZÁRI JÓZSEF

tanácsokat kértem tõle, hogyan induljunk el a szervezéssel. Elmesélte, hogy
õk elsõsorban városokat, nevezetességeket látogattak meg kirándulásaik alkalmával. Legtöbbször vonattal utaztak
és szép számú résztvevõ volt városunkból a programokon. Rajta kívül a
testnevelõ kollégák is segítenek, illetve
a városban üzemelõ utazással foglalkozó buszos cégek is segítõkészek a lebonyolításban, utaztatásban.
»Lehet-e még jelentkezni?
– Természetesen lehet még jelentkezni, annak örülünk, ha minél többen vagyunk. Tagként is szívesen látunk bárkit, illetve az egyes alkalmakra is lehet
jönni. Semmi más célja nincs ennek a
létrejövõ természetjáró egyesületnek,
mint túrázni a szabadban, ily módon
tenni az egészségünkért, közösséget
formálni és jól érezni magunkat!
»LA

Reflektorfényben a diákok

Játszóház húsvétra

Ismét megmutathatták tehetségüket
a 10 és 22 év közötti fiatalok a Kemenesaljai Ifjú Tehetségek Mûvészeti
Fesztiválján, április 7-én. Ezúttal is zenés daraboktól és különbözõ színpadi produkcióktól volt hangos a DiákSzín-Tér.

Ha karácsony, ha húsvét, akkor játszóház.
Immár hagyományosnak mondható elemek a mûvelõdési központ gyerekeknek
szóló programkínálatában. Idén is összegyûltek a kicsik és nagyobbacskák az intézményben, hogy különféle alkotásokkal készüljenek a húsvéti ünnepre. Nagycsütörtökön, április 13-án élénk érdeklõdés mellett zajlott a „nyuszis” ráhangolódás. A sokoldalú programban a klaszszikus tojásfestésen kívül egyéb kézmûves tevékenység is várta a gyerekeket, melynek eredményeként különféle
tetszetõs húsvéti díszek, ablak és asztali
dekorációk kerültek ki az ügyes kezek
alól. Az elkészült alkotások természetesen a fantáziát és kreativitást sem nélkülözték, és a munkafolyamat még némi jó
kedvvel is fûszerezve volt, így igazán jó
hangulatú és termékeny délutánt töltöttek együtt a résztvevõ gyerekek, akik közös társasjátékozással zárták a jól sikerült
»REINER ANITA
délutánt.

Ismét megrendezésre került a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szervezésében a Diák-SzínTér, a 10-22 év közötti fiatal tehetségek versenye. A felhívásra természetesen ezúttal is szinte megkötések
nélkül lehetett nevezni, így számos
mûfaj, kategória képviseltette magát
a pénteki vetélkedõn. A Ki mit tud?ok hangulatát idézõ Diák-Szín-Tér
elsõ produkciójaként a Tücsök Bábcsoport ifjú bábszínészei léptek a
színpadra, akik egy uv-fénytechni-

kával ötvözött állatkavalkáddal lepték meg a közönséget. A nyitószám
után pedig egymást követték a
fellépõk a színházteremben. Hamarosan a rockysokon volt a sor, akik 5
formációval szerepeltek a versenyen,
majd az Ádám Jenõ Zeneiskola tanítványai mutatkoztak be furulyán,
fuvolán, zongorán és hegedûn. Az
ének-zene mûfajában maradva a
sort a Berzsenyi Dániel Gimnázium
énekkara folytatta, majd prózaibb
hangvételt véve a verseny versmondások és mesék következtek a színpadon. A 12 versenyszám értékelése
után természetesen senki nem távozhatott üres kézzel, az emléklap
ezúttal is mindenkinek járt. A DiákSzín-Tér fõdíját a csöglei diákok vihették haza néptánc kategóriában.
»N. NÓRA
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Celldömölki elõválogató az X-faktorba
2017. április 08-án Celldömölkön a
Sörgödörben tartott az RTL Klub stábja
meghallgatást az idei X-Faktor 7. évadához. A televízió casting stáb munkatársai
elmondták, hogy február 25-tõl járják az
országot, és azt tapasztalják, hogy az
idén is hatalmas az érdeklõdés a mûsor
iránt. Természetesen számokat nem
tudnak mondani, minden településen
sokan jelennek meg akár versenyzõként, vagy éppen csak szurkolóként.
Minden nap új emberek jelentkeznek,
naponta bõvítik a helyszíneket, hisz érdeklõdésbõl nincs hiány. 150-200 helyre szeretnének eljutni, az idén külföldön
is tartanak meghallgatásokat: május
elején Felvidékre, Kárpátaljára, Szerbiába és Ausztriába is szerveznek castingokat a mûsorhoz. Céljuk, hogy minél
több tehetséget elérjenek, akiknek énekesi karrierjét segíteni tudják.
– Itt, Celldömölkön 8-an jöttek el a meghallgatásra, ez egy jó szám. Azt, hogy kik
jutnak tovább, majd az egész stábbal értékeljük. Két héten belül a továbbjutottakat értesítjük. Az adások általában szeptemberben kezdõdnek, addig zajlanak le
a meghallgatások és a válogatások. A
zsûri tagjainak kilétérõl még nincs dön-

tés, annyi tudható, hogy Tóth Gabi az
idén más elfoglaltságai miatt már nem
vesz részt a munkában. Tavaly Opicz
Barbival megnyerte a versenyt, azt gondolhatja talán jogosan is, hogy a csúcson
kell abbahagyni. Természetesen megköszönjük a celldömölkieknek a szíves fogadtatást, a versenyzõknek gratulálunk
elõadásaikhoz, bízunk benne, hogy közülük eljuthatnak a válogatásig – tudtuk
meg Artúrtól, az RTL Klub munkatársától.
***
Két jelentkezõvel a meghallgatás után
beszélgettünk az aktuális teljesítményükrõl és a reményeikrõl.

Celldömölk központjában
új építésű
társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.
(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában)

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

8

»Mire számítottatok, illetve meddig szeretnétek eljutni a versengésben?
Orsós Eszter, Celldömölk: – Én már jelentkeztem ezelõtt is, szeretném, ha az
idén továbbjuthatnék a budapesti meghallgatásra is. Ma azt vártam, hogy többen leszünk, de úgy gondolom, hogy
mi, akik eljöttünk, egy picit a magunk
módján városunk hírnevét öregbíthetjük. Ami a késõbbi reményem lehet,
hogy továbbjuthatok, megmutathatom
énektudásomat a televízió segítségével
ország-világ elõtt.
– Kovács Kiara, Zalaszegvár: – Én még
soha nem jelentkeztem ilyen vetélkedõre, két év kellett, hogy megfûzzem
magam. Én is több jelentkezõre számítottam, úgy 20-30 fõre, de azért így is jó
volt, én izgultam, egy picit reszkettem,
de most nagyon boldog vagyok. Kétszer
énekelhettem el az általam kiválasztott
dalokat, szerintem jól sikerült.
»Kik voltak azok, akiknek szerintetek az
elõadásaik jók voltak?
Szinte egyszerre válaszolnak mindketten:
– A szombathelyi srác (Erhard György) és
az a 16 éves fiú (Kovács Károly) aki a capellában énekel. Azért mi is reménykedünk, hogy olyan telefon érkezik Budapestrõl, ami a mi további megmérettetésünkrõl is szól.
Sok sikert lányok, szurkolunk értetek!
»GICZI SÁNDOR
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ÁTRAGYOGÁS
Századok, ezredek ragyogtathatják át a
tudást, a felismerést, amelytõl megépül az értelem, megszépül a szív. Ez
volt mottónk a költészet napja ünnepén, melyet – József Attila születésnapjának elõestéjén – a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móricz Galériáján tartottunk.
Sík Sándor gondolatai adták az alapot:
verssora eszenciája a választott költõk
ráérzésének: Szirtfokon állok. Fölöttem
mozdulatlan ideálok,/Átnapsugárzók
századokon. (Egy szelet fekete kenyér)
Megindító, fájdalmas idõszak a versgyûjtés. Gyönyörûségekben, küzdelmekben megszenvedett tapasztalások
tárulnak fel, megannyi tükör. Ilyenkor
fájón tesz félre az ember egy-egy igazgyöngyöt, mely ugyancsak „a mélyben” fogant, de a mûsornak az idõkeret medrében kell maradnia. A gondolatfolyamot lehet, hogy csupán egy
hangulat, egy vers indítja el, az aztán
húzza maga után a többit, s a végén
egy egész verssereglet áll fel. Költõ a
költõvel, gondolat a gondolattal csatázik, vagy ismeri fel a rokonérzést. A
legszebb, amikor a hallgatóban folytatódik a döntõ küzdelem. Ilyenkor létrejöhet az „átnapsugárzódás”, az „Átragyogás.” Ezt a csodát élhettük meg,
felolvasók és hallgatók ezen az esten.
Közelrõl hallhattuk, hogy kiált a mélységbõl a magasságba a reformátor
Luther Márton és II. Rákóczi Ferenc
vezérlõ fejedelem. Együtt töprenghettünk Arany Jánossal a köd oszlopában
sejlõ Istenségrõl. A költõ látta a hánykolódó Leviathant, a titkos ellenséget
is, aki a Föld születésének hajnalán törte meg az ember arcát, lopta szívébe a
félelmet, összekeverve értelmében az
igazat a hamissal. Mi már csak vágyakozunk az egykori ártatlanságra, mint
Juhász Gyula: De jó lenne jónak lenni…
Sík Sándor viszont határozottsággal állítja a mozdulatlan ideálok átnapsugárzódásának lehetõségét. Tévedne? A XX.
század költõje kiált: …Jaj, elszárad a
fám/a testem-lelkem fája… – (Reményik S.). De kiszáradt torkunk hiába
eped, ha nem keressük az élõ vizek
forrását. Juhász Gyula Húsvétra c. versében örök legendáról beszél. Ady is
szól karácsonyi regérõl, de késõbb keresni indul.
Létezhet hát évezredek óta kinyilatkoztatott, változhatatlan igazság? Költõink
arról számolnak be, hogy a kulcs nálunk van, csak meg kell találni. A kétségek, félelmek fekete madarai igenis

kiröppenhetnének a szívünkbõl. Érzékeny „mûszerünk”, a lelkiismeret, jelzi
is olykor szelíden a helyet. (Fáraszt hazudni: Szabó L.) Tán javítani kell a halláson, az éles látáshoz is olykor szemüveg kell… Az értelem pedig csak az
igaz gondolatoktól fényesedik, a hazugság sötétben tartja a szívet. Az igazat mondd, ne csak a valódit! (József
A.) Mint a nemesfémé, a gondolat tisztasága is az ötvös tüzén múlik. (Cigány
a siralomházban: Babits M.) Az igazi ötvös nem eléget, de próbák tüzében
izzít, míg belõlünk a salak kiég. (Azon
a ponton érints meg engemet – Nagy J.
L.) Edényét kezében tartva nézi, mikor
látja meg benne újra arcát, amelyre
egykor az embert formálta. Költõink is
vallják, hogy világba indulásunk a hamuba sült pogácsával – sokszor vezet
hamis utakra. Olykor azt sem vesszük
észre, ha virágágyásokon rohanunk át
(Így kellett volna - Áprily), és nagy bajok sem mindig ébresztenek minket:
Dúlt két világvihar, százmillió / ember
pusztult, meghalt anyám-apám: /
álmomból serkentõnek mind kevés
volt, / akárhogy szégyenlem, így igaz.
(Weöres S.).
Hajszában élünk: Égbõl hívsz? … egy
percre fölfigyel bennem a vér… (Szabó
L.: Nincs rád idõm) Pedig a szakadék
szélén … ha rosszat sejt, megáll a ló is
(Jevtusenko) És egyszer csak a világ
végén egyedül találjuk magunkat, üres
szívvel, megtépetten, belenehezülve a
sárba – mint József Attila. Farkasok
ûzik, csupa seb a bõre…/s az esti
csendben/ meggyötört lovat csutakol
az Isten – írja kortárs költõnk, az erdélyi Nagy József Levente. De ha végre
önmagunkban keressük a hibát –, létráját aláengedi. Neki érdemes egyedül
kiönteni a szívet – nem ingatag emberek elõtt kitakarni – jön rá József Attila is. Neki – mint a vizet –, mind egy
cseppig… Az elsötétült arc felfényesedhet, a szív megéledhet. Áprily
Lajos, Szabó Lõrinc, Röhrig Géza is errõl
vall. Ady Endre versében – ez esetben

– még a napsugarak zúgását is hallani.
Évezredek ragyogtatják a Szirtfokot, a
menedéket, amely megtarthat akkor
is, ha jégzáporok zuhognak (Paavo
gazda – Runeberg) A rettegés helyét az
öröm, a hála válthatja fel. Michelangelo, a nagy szobrász is errõl vall.
Ám – intenek költõink –, a kapcsolattartás elengedhetetlen, hisz a Leviathan
soha nem alszik. A csak másban hibát
keresõ, felfelé nem kiáltó lélek önmagába zárulhat.
Felolvasó barátaim: Bartha István, Gulyásné Vass Veronika, dr. Horváth András, Horváth Béla, Joó Ágnes, Kustos
Lászlóné, Simó Éva.
»NÉMETHNÉ ÕRI IRMA

David Klezmer Band
Április 5-én délelõtt ismét az ifjúsági
hangverseny-bérletesek töltötték meg
a KMKK színháztermét, hogy megint
valami újat tanulhassanak a zenérõl.
Ez az újdonság pedig ezúttal a David
Klezmer Band volt, akik az egyre népszerûbbé váló klezmerzene rejtelmeibe avatták be a közönséget. Az együttes zenéje a tradicionális magyar, illetve közép-kelet európai zsidó zene
gyökereinek felhasználásával és modern zenei stílusokkal ötvözõdik. A repertoárjuk zsidó dalokból, dallamokból
és ehhez szervesen kapcsolódó improvizatív szólókból illetve saját szerzeményekbõl áll. A quintett koncertegyüttes fellépései során mindig nagy
szerep jut a közönségnek is, a koncert
így egy interaktív, humoros show-vá
válik a gyerekek számára. A hangverseny keretében Dávid József mutatkozott be klarinéton, Kerek István hegedûn, Huszár Mihály harmonikán, illetve Rózsa István, aki pedig tubán játszott. A sikeres koncert ismét a Filharmónia Magyarország közremûködésével jöhetett létre.
»NN
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Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzata haszonbérbeadás céljából hirdeti a tulajdonát
képezõ
Celldömölk, Jókai utca 0437/
13. hrsz-ú, 5646 m2 szántó
megnevezésû ingatlant.
Bérleti díja: 38.682 Ft+ÁFA/év
Ajánlatok benyújtási határideje: 2017. május 31.
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» KULTÚRA

sági termékek és az élelmiszerek, a
borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos
és népi megelõzés és gyógyászat,
természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a
gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és
fürdõkultúra;
c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített
(mesterséges) része, amely elsõdlegesen az egyéni és közösségi lét
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevõ
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és mûszaki megoldások: az
ipari termelés – beleértve a kézmûipart, kézmûvességet is – szellemi
termékei és tárgyi javai, különösen
az egyes technológiák, technikák,
berendezés-, gép- és mûszergyártás, mûszaki eszközökkel végzett
személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a
népmûvészet és népi kézmûvesség,
néprajz, filmmûvészet, iparmûvészet, képzõmûvészet, táncmûvészet
és zenemûvészet; továbbá a védett
ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedõ értékû mûemlékek és régészeti lelõhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi
helyszínek;
f) sport: a fizikai erõnlét és a szellemi
teljesítõképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidõ eltöl-

téseként kötetlenül vagy szervezett
formában, illetve versenyszerûen
végzett testedzés vagy szellemi
sportágban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói életmûvek és
csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai
képzõdmények vagy képzõdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képzõdmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevõ környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi
termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus
és a vendéglátás szellemi termékei
és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a
vendéglátás körébe tartozó étel- és
italkészítési eljárások;
i) átfogó celldömölki érték, mely az
elõzõ pontokban feltüntetett területek közül egyszerre többhöz, vagy
éppen egyikhez sem sorolható, vagy
felülemelkedik azokon.
A Celldömölki Értéktárba kerülésre bárki tehet javaslatot. A javaslatokat ajánlattételi lapon kell beküldeni, az ajánlattételi lap megtalálható Celldömölk
honlapján (www.celldomolk.hu), valamint kérhetõ a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, illetve
portáján. Az ajánlattételi lapokat Marics
Sándorné bizottsági elnöknek vagy
Tulok Gabriella szakreferensnek címezve a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal levelezési címére (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.), illetve a
celldomolk@celldomolk.hu és a tulok.
gabriella@celldomolk.hu e-mail-címekre lehet elküldeni. A javaslatok benyújtási határideje: 2017. június 30.

egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök
8–16, péntek 8–12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 28. (péntek) 9 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani. Pályázati adatlap
átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá
kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a
megpályázott lakás pontos címét. A
beérkezett pályázatok felbontására
2017. április 28-án (péntek) 10 órakor
kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj
elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén

az ajánlattevõk között licitet tartunk a
borítékbontást követõen. Ezen felül a
bérleti szerzõdés megkötésekor a
leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek
megfelelõ összeget óvadék címén befizetni, valamint a bérleti szerzõdést
közjegyzõi okiratba kell foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli. A bérbeadás idõtartama: határozott idõre,
legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra. Szerzõdéskötés
és bérbeadás várható idõpontja: 2017.
május 2. További információ a Közös
Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél,
Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös
iroda, illetve a 95/777-813-as vagy a
06/70-331-5715-ös telefonon kapható.

Gyarapodjanak az értékeink!
A helyi értéktár gyarapítását tûzte ki
célul az önkormányzat. A Celldömölki
Értéktár Bizottság felhívást tesz közzé
és június végéig várja a helyi értéktárba érkezõ javaslatokat.
A helyi értéktár létrehozásának célja a
település természeti környezetének,
szellemi, anyagi, mûvészeti alkotásainak, hagyományainak, összegyûjtése, bemutatása, ezen keresztül az
összetartozás erõsítése, meglátni és
megláttatni a helyi közösség speciális
értékeit.
A Celldömölki Értéktár Bizottság feladatát a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testülete mellett mûködõ Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága látja el Marics Sándorné bizottsági elnök irányításával.
A Celldömölki Értéktár Bizottság felhívást tesz közzé: kéri a celldömölki lakosokat, civil és egyéb szervezeteket, intézményeket, hogy lakókörnyezetükben
a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyûjtsék össze,
és javaslataikat terjesszék a bizottság
elé. A bizottság örömmel fogad minden
ötletet, elképzelést. A beérkezett javaslatokat a bizottság megvizsgálja, véleményezi és értékeli, majd azt követõen
dönt az értéktárba történõ felvételrõl
vagy a felvétel elutasításáról.
Az értékek szakterületenkénti kategóriái
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.) Korm. rendelet alapján a következõk:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi
javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy
területét –, különösen a mezõgazda-

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának
Polgármestere pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven megállapított lakbérû
lakás bérbeadására: Celldömölk, dr.
Géfin tér 2. VII/4. A lakás jellemzõi:
összkomfortos, egy + félszobás, távfûtéses. Területe: 45 m2. Bérleti díja:
23.895 Ft/hó + liftdíj. A bérleti díjat az
önkormányzat a piaci értékrendhez
igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. április
24-tõl telefonon történõ elõzetes
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Ismét alelnökké választották Fehér Lászlót
Április 3-án, hétfõn tartotta tisztújító
közgyûlését a Magyar Asztalitenisz Szövetség. A 2013-ban megválasztott elnökség tagjainak mandátuma lejárt, így
a szakági vezetõség új tagjainak
megválasztása volt a MOATSZ fõ feladata ezen a délutánon. A kongresszus elsõ
felében szakmai és pénzügyi beszámolók hangzottak el, ismertették az idei év
költségvetését, és a felügyelõ bizottság
jelentését is megismerhették a jelenlévõk. Ezek után vette kezdetét a több
fordulós szavazás, melynek során új elnököt, alelnököket és elnökségi tagokat
választott a 85 szavazásra jogosult
résztvevõ. A MOATSZ elnöki posztjáért a
tisztséget 4 éve betöltõ Nátrán Roland,
és kihívója Endrõdi Ferenc Pál kereskedelmi szakember indult, és 44 voksot
gyûjtve, Nátrán Roland folytathatja
munkáját a szövetség élén. Tevékenységét alelnökként Benyhe István, Dorogi Péter –, és Celldömölk polgármestere
– Fehér László segítik. Az elnökség tagjainak Csekõ Sándort, Dubéczi Zoltánt,
Fazekas Pétert, Fülöp Istvánt, Gulyás
Vincét és Szily Györgyöt választották
meg a jelenlevõk, hetedik tag megvá-

lasztására már nem volt lehetõsége a
testületnek, mivel a jelenlévõk létszámának folyamatos csökkenése miatt az
utolsó fordulóra határozatképtelenné
váltak. A voksolások egyik tisztség esetében sem zajlottak simán, mindenhol
1-2 szavazat döntött. Ez annak köszönhetõ, hogy a választásra jogosultak két
táborra oszlottak, a korábbi vezetõk támogatóira, és a változást sürgetõkére.
Az eddigi elnökségbõl mindössze Nátrán Roland elnök, és Fehér László alelnök maradt az új testület tagja, rajtuk
kívül minden poszton változás történt.
Érdekesség, hogy a 10 fõs testületnek 2
celldömölki illetõségû tagja is van, hisz
városunk elsõ embere mellett tagnak
választották a CVSE-Swietelsky extraligás csapatának játékosát, Fazekas Pétert is. Fehér László alelnök elmondta,
hogy mozgalmas 4 év van a MOATSZ
mögött, hisz rengeteg változtatáson
esett át a sportág, továbbá a tavalyi budapesti asztalitenisz EB is sok szervezést
igényelt. A jövõben sem unatkozhat a
vezetõség, hisz a következõ évek sem
lesznek eseménymentesek. 2019-ben
szintén a magyar fõvárosba érkezik az

asztalitenisz-világ színe-java, ekkor rendezik ugyanis hazánkban a világbajnokságot. Ezt a világversenyt megelõzi a
veterán sportolók Európa-bajnoksága is,
így tehát rögtön két nagy esemény
kapcsán is fókuszba kerül a MOATSZ és
Budapest. Fehér László alelnöksége
alatt városunk is komoly sportági beruházásokat
nyert
el,
ennek
köszönhetõen készül el, várhatóan
2018 nyarára, a CVSE Kolozsvár utcai
sporttelepén egy asztalitenisz-csarnok,
ami alkalmas lesz nagyobb versenyek,
bajnoki- és nemzetközi mérkõzések
megrendezésére egyaránt, de regionális edzõközpont szerepét is betöltheti majd. A beruházást az asztalitenisz
szövetségen kívül a Magyar Labdarúgó
Szövetség is támogatja, így a jelenlegi
lelátót lefedik, valamint új öltözõt és vizesblokkokat kap a labdarúgó-szakosztály is. A feladatok tehát rengeteg munkát követelnek meg az új elnökségtõl,
de mint Fehér László elmondta, az õ
életében az asztalitenisz egy szerelem,
és amíg ereje és egészsége engedi, szívesen csinál mindent, ami összefügg
ezzel a nagyszerû sporttal. »CSUKA LÁSZLÓ

Az alapszakasz-gyõzelem elúszott
Lapzárta utáni eredmény:
PTE PEAC-Kaló Méh – Celldömölki VSESwietelsky 6-2, asztalitenisz extraliga
mérkõzés, Pécs, vezette: Erdey, Muresan
Páros: Nagy, Demeter – Fazekas, Lindner 3:2 (1-0)
Egyéni 1. kör: Demeter – Szita 3:0 (2-0),
Pázsy – Fazekas 0:3 (2-1), Nagy – Lindner 3:1 (3-1). 2. kör: Demeter – Fazekas
3:2 (4-1), Nagy – Szita 3:2 (5-1), Pázsy –

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának
Polgármestere pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven megállapított lakbérû
lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. V/1.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, egy
+ két félszobás, távfûtéses.
Területe: 56 m2.
Bérleti díja: 29.736 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti. A lakás megtekinthetõ: 2017. április 24-tõl telefonon
történõ elõzetes egyeztetés alapján
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Lindner 1:3 (5-2). 3. kör: Nagy – Fazekas
3:2 (6-2)
Hiába volt meccslabdája is a celli párosnak a találkozó elején, sajnos a
hazaiak szerezték meg az elsõ gyõzelmet. Az elsõ egyéni körben Szita sima vereséget szenvedett Demetertõl,
Fazekasnak nem okozott gondot Pázsy
legyõzése, Lindner viszont nem tudott
mit kezdeni Nagy Krisztián remek fo-

nákjaival. A folytatásban Fazekas kétszer is karnyújtásnyira volt a gyõzelemtõl, de Demeter ellen 11:9-re, míg
Nagy ellen 13:11-re maradt alul a döntõ szettekben. Az idei bajnokságban ez
már a második 6-2-es vereség volt a
Pécs gárdája ellen, és így már biztos,
hogy a CVSE-Swietelsky együttese nem
tudja elsõként zárni az alapszakaszt.
»CSUKA L.

hétfõ-csütörtök 8–16, péntek 8–12
óráig.
Pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 28. (péntek) 9 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani. Pályázati adatlap
átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá
kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve
a megpályázott lakás pontos címét. A
beérkezett pályázatok felbontására
2017. április 28-án (péntek) 10 órakor
kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj
elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén az ajánlattevõk között licitet tar-

tunk a borítékbontást követõen. Ezen
felül a bérleti szerzõdés megkötésekor
a leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén befizetni, valamint a bérleti
szerzõdést közjegyzõi okiratba kell
foglalni, melynek költsége a bérlõt
terheli. A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre szóló
bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható
idõpontja: 2017. május 2.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a 95/777-813-as vagy a
06/70-331-5715-ös telefonon kapható.
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Körmend a nevetõ harmadik
Rábapaty – Celldömölk 2-5 (1-2)
Rábapaty, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 22. forduló 2017. április 9.
Vezette: Horváth Patrik (Fülöp Zoltán,
Vojtkó Máté).
Rábapaty: Király T. – Király Zs. (Dovánszki
47. p.), Csupor (Piros 28. p.), Fehér,
Dugovics – Gosztolya (Németh B. 74. p.),
Balhási (Király L. 46. p.), Vadász, Szabó –
Bajnok (Németh K. 67. p.), Kovács. Edzõ:
Enzsöl Gábor.
Celldömölk: Heiner – Enyingi Marcell, Varga, Gyõrvári, Györkös (Dobson 73. p.) –
Enyingi Márk, Potyi, Szuh (Németh 65.
p.), Virág – Klauzer, Piri (Bodor 77. p.).
Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Piri Balázs 3 (5., 16. és 63. p.),
Gyõrvári Gábor (70. p.) és Dobson Dávid
(88. p.), illetve Bajnok Máté (38. p.) és
Vadász Tibor (86. p.).
Elõmérkõzés: Rábapaty U19 – Celldömölk
U19 4-2 (0-1). G.: Czöndör Bálint, Pintér
Dávid. A gyenge második félidõ és különösen az utolsó öt percben kapott két gól
azt eredményezte, hogy húsz hetet követõen a második helyre csúszott vissza a
csapat.
Király SZE – Celldömölk 3-1 (1-0)
Szombathely, 50 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 23. forduló 2017. április 15.
Vezette: Bedi Tamás (Ország Péter, Kovács László).
Király SZE: Mester – Petrõczi (Szabó 64.
p.), Kiss, Marton, Németh D. – Varga (Németh B. 81. p.), Hajmási – Hujber B.,
Biácsy (Szalay 54. p.), Hujber G. – Fritz.
Edzõ: Hegyi László.
Celldömölk: Heiner – Vajda (Németh 63.
p.), Bodor, Varga, Enyingi Marcell – Enyingi
Márk, Potyi (Dobson 52. p.), Gyõrvári,
Virág – Klauzer, Piri. Edzõ: Koman Vladimir.
Kiállítva: Enyingi Márk (88. p.).
Góllövõk: Fritz Dávid (22. p.) és Hujber
Gábor 2 (84. p. és 93. p.), illetve Gyõrvári
Gábor (48. p.).
Elõmérkõzés: Király SZE U19 – Celldömölk
U19 1-4 (0-4). G.: Czöndör Bálint 3,
Balázsi Krisztián.
Alighanem eldõlt, a 16/17-es idény bajnoka a Körmend lesz. Nem sok esély volt
arra, egyedüliként az indulók közül, hogy
a Celldömölk befogja õket, de a mumus
Király SZE keresztbe tett ennek a halvány
esélynek. Idõrendi sorrendben haladva
Rábapatyon volt, hogy három Király is ját-
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

szott ellenünk, de azon a délutánon a Cell
volt az igazi király. Pedig becsvágy volt
bõven a patyi fiúkban, de a vendég celliek más sebességgel és helyzetkihasználással játszották a focit és ennek meg is
lett az eredménye. Potyi Gábor, Klauzer
Ádám és a mesterhármast elérõ Piri Balázs szinte lubickoltak a közegben, de a
többiek is magabiztosan, fegyelmezetten
játszottak, jogosan hangzott fel talán a
szezonban a leghangosabban a meccset
követõen az öltözõben a diadalittas ének,
hiszen igazi hatpontosságú mérkõzés volt
ez. Apropó mesterhármas, angolul hattrick (kalaptrükk), ma már több variáció is
van az eredetére. A legvalószínûbb, hogy
1858-ban a Birmingham labdarúgója Rom
Lite megemelte a kalapját Viktória királynõ felé, miután három gólt rúgott a
Sheffield ellen és csapata bekerült az FA
kupa döntõjébe. Most mi emelhetjük meg
Piri teljesítménye elõtt a kalapunkat, hiszen tavasszal már kilenc rúgott gólnál
tart. Sajnos ezt a számot nem tudta növelni Szombathelyen a Király SZE ellen,
ahol végig nyílt, az utolsó percekig három
esélyes mérkõzést játszott egymással a
két csapat. Figyelmeztetõ jelek utaltak
arra, hogy nem lesz könnyû dolga az idegenben eddig mind a nyolc mérkõzését
nyertesen lehozó cellieknek. Hogy mik
voltak ezek? Az egyik, hogy a Magyar
Kupa negyeddöntõjében még márciusban
hazai pályán csak egy gól nélküli döntet-

lenre futotta ellenük, és csak a büntetõpárbajban kerekedtünk föléjük. A másik,
hogy a legutóbbi öt hazai mérkõzésükbõl
a szombathelyiek hármat gyõztesen,
kettõt döntetlennel vívtak meg és mióta
kisvárosunkban is méltán népszerû Hegyi
László vette át az edzõi pozíciót a téli szünetben náluk, lassan annyi pontot gyûjtöttek már eddig, mint az egész õszi idõszakban. A hazaiak egyértelmûen a kontrára rendezkedtek be háromszor is sikerrel végig víve a támadásukat, visszahúzott hadrendjükkel pedig beszûkítették
a teret elõttünk és az átlagnál gyorsabb
játékosaink nem tudták így kihasználni
ezt az elõnyüket. Ráadásul a mérkõzés
hõse, ki is lehetne más Király Gábor klubjában, mint a hazai kapus, a 19 éves
Mester Bálint, aki legalább ötször védett
olyan helyzetben, amikor már szerintem
a csapattársai is gondolatban a középkezdéshez készülõdtek. Lehet, hogy a
szombathelyi örömöt felülmúlta nevetõ
harmadikként a körmendiek öröme, akik
így nyolc meccsel a bajnokság vége elõtt
gyakorlatilag behozhatatlan, kilenc pontos elõnyre tettek szert. Hogy mi maradt
nekünk a bajnokság hátralévõ részére?
Mindenképpen meg kellene õriznünk az
ezüstérmet (az a bizonyos hat pont az
elõnyünk a Rábapattyal szemben), jó lenne rögtön megtépázni a nagyon bajnokesélyessé elõlépett Körmend nimbuszát
április 22-én hazai környezetükben, és
gondolom, mindenki szeretné megvédeni
a kupagyõztes címünket. Nem kis felada»DOTTO
tok ezek sem.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG:
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig
Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

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

Várjuk
élelmiszeripari végzettségű, szakmai tapasztalattal
villanyszerelő: vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai
lakatosok: szakmai tapasztalattal rendelkezők
raktárosok: targoncás jogosítvánnyal
minőségbiztosítási asszisztens: szakirányú végzettséggel, német nyelvtudással rendelkezők
betanított munkások jelentkezését!
Továbbá várjuk vissza régi dolgozóinkat is!
Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 két műszakos munkarend
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 beiskolázási lehetőség
 cafeteria
 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.
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula

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

Gipszkarton akció!
Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton
Gipszkarton normál 9,5 mm-es: 475,-Ft/m2

Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk

Szivattyú vásár!
Búvárszivattyú, mélykúti szivattyú,
szennyvíz szivattyú, kerti szivattyú
házi vízmû, locsoló tömlõk, slagok
Akciós áraink ápr. 30-ig, ill.
a készlet erejéig érvényesek.

