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a városban

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
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Tanévzárók városszerte
Június 15-vel lezárult egy újabb tanév,
a hét végén a köznevelési intézmények ünnepélyesen is búcsút vettek a
2016/2017-es nevelési évtõl. Az általános iskolák sorát a Celldömölki Városi
Általános Iskola nyitotta, akiknek ünnepélyes tanévzárójára június 16-án
került sor, a szokástól eltérõen ezúttal
a Szentháromság téren.
Az esemény Rozmán László tankerületi
igazgató köszöntõjével vette kezdetét,
aki egy sikeres tanévrõl számolt be a
megjelenteknek, melynek legfõbb
alappillére a hatékony együttmûködés
volt, nem csak tanár-diák-szülõ viszonylatban, de intézményi, szervezeti
szinten is. Az igazgató beszédét a diákok zenés-táncos mûsora követte, a
harmadik osztályosok már a vakációt

éltették produkciójukkal. A mûsor után
az intézmény vezetõje, Danka Adél köszöntötte az iskola tanulóit és hozzátartozóikat. Az intézményvezetõ beszédében a tudás megszerzésének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy
minden ember annyit ér, amennyit
tud, és aki olyat tud, amit senki más,
az mindennél többet ér. „A Celldömölki
Városi Általános Iskolában minden nap
történt valami fontot, valami kivételes.
A tanár-diák kapcsolatot a nyitott ajtók
jellemzik. Napi gyakorlat az együttmûködés, az együtt gondolkodás, a folyamatos eszmecsere. A bizalomra való képesség, a kreativitás, a problémamegoldás, a motiváltság és az elkötelezõdés, a kockázatvállalás, az új létrehozásának képessége jellemzi a Celldömölki Városi Általános Iskolát, ami a
jövõ iskolája” – hangzott a köszöntõben. Ahogy az intézményvezetõ is beszámolt róla, az idei tanévet 39 osztályban összesen 821 tanuló fejezte be
a Városi Iskola intézményi keretein
belül. Közülük 148 diák kitûnõ teljesítménnyel zárta az évet. A nevelõtestületi dicséretben részesített növendékek a Szentháromság téren felállított
színpadon vehették át jutalmukat,

majd a kitûnõ és jeles tanulók névsorának is járt a taps és az elismerés. A diákok munkájának jutalmazása után a
pedagógusok munkájának elismerése
következett. Az idei évben pedagógiai
szolgálati emlékérmet vehetett át
Bálintné Wendler Ágnes, Bedõné Brányi Mária Magdolna, Kovácsné Keszei
Zsuzsanna és Lampért Gyöngyi. A tanévzáró után a nyolcadikos ballagók kerültek a figyelem középpontjába. A
végzõsöktõl elsõként Pál Kata vett búcsút a hetedik osztályosok nevében,
majd az elsõ osztályosok adták át számukra a jelképes útravalót. A ballagók
képviseletében Vizi Boglárka verssel
búcsúzott az intézménytõl, tanároktól
és diáktársaktól. Majd Danka Adél látta
útravaló jótanácsokkal a végzõsöket. A
ballagó diákok a hagyományokhoz hûen feltûzték szalagjukat az iskola kopjafájára, majd közös énekkel és léggömbökkel vettek búcsút iskolájuktól
és az elmúlt 8 évtõl.
*
Június 17-én délelõtt az Alsósági tagintézményben is sor került az ünnepélyes tanévzáróra. Az eseményen elsõként Fehér László polgármester tartotta
meg köszöntõjét: „Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a júniusi
napon, amelyre azért gyûltünk össze,
hogy – a diákság nem kis örömére – a
2016/2017-es tanévet közösen elbúcsúztassuk. Úgy hiszem, szeptemberben, mikor megkezdõdött ez a tanév,
mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Most itt a tanévzáró, az
elmúlt év értékelése, majd egy csodálatos nyári szünidõ következik számotokra. Visszatekintve a tanulók, a pedagógusok és a szülõk is elmondhatják,
hogy minden nap új feladatokat és
eredményeket hozott számukra.” A
polgármester kiemelte, az alsósági iskola eredményes mûködése hûen tükrözi az alsósági városrészre általánosságban is jellemzõ közösségi szellemet
és példaértékû tenni akarást. A köszöntõ után Szabóné Kiss Ildikó tagintézményvezetõ búcsúztatta el az iskola
végzõs tanulóit: „Kívánom, hogy legye-

tek sikeresek! Legyen bátorságotok
megismerni magatokat, legyen erõtök
szembenézni gyengeségeitekkel, legyen kitartásotok egy életen át alakítani önmagatokat! Kívánom, hogy tapasztaljátok meg az értelmes munka
örömét! Találjatok társat magatoknak,
akivel együtt többek vagytok, mint külön-külön!”
Szabóné Kiss Ildikó felhívta a ballagók
figyelmét arra, hogy habár 4-5 hónappal ezelõtt döntést kellett hozniuk a
jövõjüket illetõen, ez a döntés azonban
még korrigálható, megmásítható, hiszen rengeteg útelágazás vár még

rájuk életük során. A köszöntõk után
Radányi Gréta nyolcadik osztályos tanuló és tanárai elõadásában a Búcsúzás Kemenes-Aljátólt hallgathatták
meg az egybegyûltek, majd a ballagó
diákok nyolc éves teljesítményének
elismerése, a nevelõtestületi kitüntetések és versenyeredményekért járó
jutalmak átadása következett. Aztán a
hetedik osztályosok vettek búcsút az
egy évvel felettük járó évfolyamtól,
majd a nyolcadikosok nevében Radányi Gréta és Pethõ Petra búcsúzott az
iskolától. A tanévzáró ballagási ceremóniáját a pedagógusok köszöntése,
majd a végzõsök közös dala zárta. Ezt
követõen a 2016/2017-es nevelési év
hivatalos lezárására is sor került. Ahogy
Szabóné Kiss Ildikó fogalmazott, a tanévzáró egyben a számvetés ideje is.
Ebben a tanévben 159 tanuló folytatott
tanulmányokat az Alsósági Tagintézményben, akik közül 31 diák kitûnõ, 9
diák pedig jeles eredménnyel zárta az
évet. Az ünnepség az eredményes tanulók névsorával, a kitüntetések és díjak átadásával zárult.
*
Végül szombat délután a Szent Benedek Katolikus Általános iskola is lezárta
a tanévet. A ballagók szentmiséje után
az intézmény udvarán sorakoztak fel a
diákok, pedagógusok és hozzátartozók,
hogy közösen vegyenek búcsút a
végzõsöktõl és az idei tanévtõl. A ballagóktól az iskolában maradó hetedik
osztályosok nevében Pápai Alexandra
köszönt el verses beszéddel, majd a két

3

KÖZÉLET
nyolcadik osztály nevében Hérincs Frida
és Sarlós Napsugár vett ünnepélyes
búcsút az intézménytõl. Az iskola kórusának búcsúdala pedig a legfontosabb
üzenetet hordozta a ballagók és diáktársaik számára, miszerint „Az élet
szép”. Majd Czupor Attila igazgató köszönt el a végzõsöktõl, megemlékezve
az intézmény legelsõ induló osztályáról,
akiknek 15 évvel ezelõtti ballagásához
hasonlóan a jelenlegi ballagás is sorsfordítónak tekinthetõ, hiszen az iskola
történetében elõször búcsúztathatott
egyszerre két végzõs osztályt is. „Nehezen szólítalak meg titeket, hiszen két
osztályközösségrõl van szó, amelyek
sok mindenben különböznek egymástól” – hangzottak az igazgató szavai.
„Ha nyugalomra vágytunk, az A-ba
mentünk, ha pezsgésre, vagy erõs férfikézre volt szükség, a B-be nyitottunk
be. Ahogy a testvérviszály Káin és Ábelig nyúlik vissza, talán majdnem olyan
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õsrégi a párhuzamos osztályok közötti
rivalizálás. Így volt ez a mi idõnkben is.
Kicsit féltettünk is ettõl titeket. Aztán
ahogy múltak az évek, egyre több volt
a közös program, közös idegen nyelv és
hittan órák, táborok, aztán egyre több
barátság kötõdött A-sok és B-sek között.” Az igazgató beszéde után a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola Fejlesztéséért és Diákjaiért Alapítvány díjainak átadása következett, majd a vá-

ros nevében Fehér László polgármester,
az egyház nevében Kirner Antal Zoltán
tartott búcsú- és évzáróbeszédet. „Kívánom azt, hogy istent egyre jobban próbáljátok majd megismerni” – hangsúlyozta a plébános. „Engedjétek, hogy
megismertessük, megismertessék veletek az életben! S fogadjátok el barátotoknak azt a Jézust, aki nagyon finoman
és szelíden jön közénk és hív minket,
hogy egyre mélyebbre menjünk. Mindez nem fog áldozatok nélkül sikerülni,
mert bármit akarsz is elérni az életben,
az csakis áldozatból születik,” A tanévzáró mûsorában az intézmény diákjai
énekekkel és szavalatokkal mûködtek
közre, még ünnepélyesebbé téve az
eseményt. A Szent Benedek tanévzáróját szintén a számvetés és a díjátadás
zárta. Az idei tanév végén a dicséretek
mellett 95 diák vehetett át díjat kitûnõ,
vagy jeles bizonyítványáért.
»NÉMETH NÓRA

A tanév legjobbjait jutalmazta az önkormányzat
15. alkalommal került sor Celldömölkön a tanév jó tanulóinak és jó sportolóinak díjazására az önkormányzat által. Az idei rendezvényre június 18-án
került sor, akárcsak két évvel ezelõtt,
ezúttal is a Vulkán fürdõn.
Az ünnepségre több mint 300 diák és
felkészítõ pedagógus kapott meghívást,
akik a tanév során nyújtott teljesítményükkel kiérdemelték a városi elismerést. A rendezvényt Fehér László polgármester ünnepi köszöntõje nyitotta.
A polgármester elismerését fejezte ki
mindazoknak, akik munkájukkal, szorgalmukkal, tehetségükkel olyan eredményeket értek el, mely nem csak számukra érdem, de iskolájuk és városuk

DÉNES ANNAMÁRIA FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÉS BEJCZI KÁROLY
FELKÉSZÍTÕ TANÁR TÁRSASÁGÁBAN

nevét is öregbítik. Hozzátette, ez nem
csak a tanulmányi és mûvészeti területeken nyújtott teljesítményt jelenti, hi-
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szen Celldömölk méltán lehet büszke ifjú sportolóira is. Ahogy a köszöntõben
is elhangzott, idén 292 tanuló és 77
felkészítõ tanár kapott meghívást a város „Jó tanuló, jó sportoló!” címû ünnepségére. Az okleveleket és serlegeket az önkormányzat nevében Fehér
László polgármester és Farkas Gábor
jegyzõ adták át a város hat oktatási
intézményének képviselõinek, így az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, a Celldömölki Városi Általános Iskola és az Alsósági Tagintézmény, a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium, valamint az SZMSZC Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai és tanárai részesültek
elismerésben. Egyénileg „Celldömölk

Kiváló Tanulója” valamint a „Celldömölk
Kiváló Sportolója” díjak kerültek kiosztásra, míg a csapatok a „Celldömölk
Kiváló Tanulói Csapata” illetve „Celldömölk Kiváló Sportcsapata” elismeréseket vehettek át. A jutalmak átadása
után egy újabb díjátadó következett,
melyet Kiss Lilla, a Vulkán fürdõ igazgatója konferált fel. A fürdõ irodalmi
pályázatot hirdetett „Gyerekszemmel
milyen is lenne a Celldömölki fürdõ házirendje?” címmel, melyre összesen 35
pályázati munka érkezett be. A zsûri
döntése alapján Bartucsek Mirjam,
Sarlós Amina és Vizi Boglárka különdíjban részesült, a fõdíjat pedig Nagy
Eszter Noémi nyerte el, akinek versbe
szedett házirendje kiállításra is került a
strand területén.
»NN
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Megyei díjátadó a tanulmányi sikerekért
Az idei évben Celldömölkön zajlott a
Vas megyei tanulmányi versenyek díjátadó ünnepsége. A rendezvény keretében több mint 200 diákot jutalmaztak a megyei elöljárók és oktatási központok vezetõi.
A Vas megyei díjátadó ünnepségre
idén június 13-án Celldömölkön került
sor. A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ ünnepélyes keretek között
jutalmazta azokat a diákokat, akik a
tanév során kiemelkedõ teljesítményt
nyújtottak. Az esemény Ágh Péter országgyûlési képviselõ köszöntõ levelével vette kezdetét. A képviselõ kiemelte, Vas megye bõvelkedik azokban a diákokban, akikben megvan a
kellõ tudásvágy és kitartás ahhoz, hogy
az õket érdeklõ területeken kimagaslót
nyújtsanak, gazdagabbá téve a megyét
tehetségükkel. Majd Majthényi László
megyei elnök mondta el köszöntõjét:
„Ma itt azért jöttünk össze, hogy azokat a gyerekeket ünnepeljük, akik kiválóak valamilyen területen. Azt
mondják, hogy a tehetséget úgy kap-

juk, azt nem lehet megszerezni. Szorgalommal sok mindent el lehet érni,
de a tehetség adottság. Ezért óriási
felelõsség van nem csak rajtatok, hanem a pedagógusokon és a szülõkön
is, hogy megtalálják ezt a tehetséget.
Hogy nem kis munka árán rájöjjenek
arra, hogy melyikõtök miben tud jeleskedni, sikereket elérni.”
A megyei elnök után az esemény házigazdájaként Fehér László polgármester
is köszöntötte a megjelent diákokat és
pedagógusokat, végül Tóth Ferenc, a
Pedagógiai Oktatási Központ zalaegerszegi fõosztályvezetõje vette át a szót,
megköszönve Celldömölk városnak a
szervezõ munkát, majd üdvözölve a
díjátadó résztvevõit. A köszöntõk után

a díjak átadása következett. Ahogy az
a ceremónián is elhangzott, a POK által
szervezett versenyek megyei fordulóján 1300 diák vett részt. Közülük azokat a tanulókat jutalmazták a rendezvény keretében, akik ezeken a megmérettetéseken elsõ, második vagy
harmadik helyezést értek el, így több
mint 200 díj került átadásra az ünnepségen. A helyezettek között 20 olyan
tanuló is volt, akik több verseny esetében is dobogós helyezést értek el, így
többször is színpadra szólították õket. A
pénzjutalmakat és ajándékbelépõket
Majthényi László megyei elnök, Fehér
László polgármester, Klampár Tibor
olimpiai bajnok, Szentgyörgyvári Róbert, az SZMSZC fõigazgatója, Tóth Ferenc fõosztályvezetõ, valamint Fodor
István és Rozmán László tankerületi
igazgató adta át. A rendezvényt celldömölki tehetségek mûsorai színesítették, a Soltis Lajos Színház tagjai, az
Ádám Jenõ Zeneiskola és a Berzsenyi
Dániel Gimnázium növendékei léptek
fel színvonalas produkciókkal.
»NÉMETH NÓRA

Tervezzük meg a fürdõ kabalafiguráját!
Pályázat a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ kabalafigurájának képi megtervezésére és elnevezésére.
Pályázat kiírói: Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ Kft., Celldömölk Város Önkormányzata.
Pályázók köre: magánszemélyek.
Felhívás: A celldömölki Vulkán Gyógyés Élményfürdõ Kft., valamint Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a celldömölki Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ hivatalos kabalafigurájának
képi megtervezésére és elnevezésére.
Feladat: A pályázónak javaslatot kell
tenni a kabalafigura képi, vizuális megjelenítésére (számítógépes grafika és
kézi tervrajz egyaránt benyújtható)
és/vagy a kabalafigura nevére. A létesítmény jellegébõl fakadó megkötés,
hogy a kabalafigurának a vízhez, az ötmillió éves vulkanikus Ság hegy, a vulkánsághoz kötõdõnek kell lennie! Figuránk szeressen fürödni, mindig vidám,
színes, mosolygós, szerethetõ, unisex
legyen. Mindennapi szituációkban helyezzük majd el, napi kapcsolatban áll
majd a fürdõlátogatókkal, képviselje és
népszerûsítse a fürdõ imidzsét. A figurára vonatkozó megkötés, hogy a késõbbi felhasználás során színes és szürkeárnyalatos képi formában, valamint

figurálisan, jelmezszerûen, ajándéktárgyként, plüssfiguraként is megjeleníthetõ, megvalósítható legyen. A figurára és az elnevezésre külön-külön
és együtt is lehet pályázni, de a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a figurára vonatkozó rajzot és a névjavaslatot elválassza egymástól, és akár egy
más pályázathoz tartozó rajzot és nevet párosítson össze.
Pályázat benyújtása: A pályázati munkát (kabalafigura tervrajz, kabalafigura
név, kabalafigura tervrajz és név) papír
alapon vagy pdf-formátumban postai
vagy elektronikus úton lehet benyújtani a következõ címekre. Postai úton:
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ Kft.,
9500 Celldömölk, Sport u. 8. Elektronikus úton: marketing@vulkanfurdo.hu.
Kérjük feltüntetni a borítékon, illetve az
elektronikus levél tárgy rovatában „Kabalafigura tervrajzpályázat” és/vagy a
„Kabalafigura névpályázat” megjelölést,
valamint a borítékon, illetve az elektronikus levélben a pályázó nevét, postai
és/vagy elektronikus címét, telefonszámát.
Határidõ: A pályázat postai és elektronikus úton történõ beérkezésének
határideje 2017. augusztus 4. 16.00
óra (nem feladási határidõ). A határ-

idõre való beérkezés az érvényes pályázat feltétele.
Pályázat benyújtásának további feltételei: A pályázati kiíráshoz tartozó nyilatkozat(ok) pontos kitöltése és a
pályázati mûvel együtt történõ benyújtása. Kiskorú pályázó esetén kérjük,
hogy a nyilatkozatot a kiskorú pályázó
törvényes képviselõje töltse ki, és õ is
írja alá. Egy pályázó több tervrajzzal,
grafikai tervvel, valamint névtervezettel pályázhat!
Díjazás: Pályázat kiírói külön díjazzák a
gyõztes tervrajzot és a gyõztes elnevezést. Az elsõ helyezett tervrajz, grafika készítõje 50.000 Ft-os díjazásban
részesül. Az elsõ helyezett elnevezés
ötletgazdája 50.000 Ft-os díjazásban részesül. A további pályázók névre szóló,
egyszeri, ingyenes, a városi létesítményekbe szóló élménycsomagot kapnak.
Pályázattal kapcsolatos információ:
Beni Judit marketingmunkatárs, hétköznap 8.00-16.00 óra között a +36
30 371 4310-es telefonszámon vagy a
marketing@vulkanfurdo.hu e-mail-címen érhetõ el.
A pályázati kiírás és a hozzá tartozó
nyilatkozatok letölthetõk a www.celldomolk.hu és a www.vulkanfurdo.hu
internetes oldalakról.
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Hároméves projekt a társadalmi integrációért
Újabb TOP-os pályázati projekt nyitórendezvényére került sor június 12-én
Celldömölkön. A projekt keretében
megvalósuló társadalmi együttmûködést szolgáló komplex programok három éven keresztül zajlanak majd a városban azzal a céllal, hogy a település
szegregált területein csökkentsék a
szegénységet, a társadalmi és munkaerõpiaci hátrányokat, valamint közösségi és egyéni szinten is megteremtse
az integráció feltételeit.
A részletekrõl Farkas Gábor jegyzõ számolt be: – Celldömölk Város Önkormányzata a Területi Operatív Programok keretében elsõ ízben már nyert
egy pályázatot, melynek az elmúlt héten le is zajlott a nyitó rendezvénye.
Ezek társadalmi felzárkóztatást célzó
komplex programok, melyre 119 millió
forint értékben 100%-os finanszírozást
nyert a város az Európai Uniótól. Tulajdonképpen ez egy megalapozása egy
másik pályázatnak, melyet az önkormányzat benyújtott, és mely jelenleg
még elbírálás alatt van. Ennek célja a
leromlott városi területek rehabilitációja lenne, így bízunk benne, hogy azok a
városrészek, melyek az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján szegregátumoknak minõsülnek, felújításra
kerülhetnek. Ahhoz azonban , hogy ez
teljesülhessen, feltétlenül szükség volt
ezen elõzetes pályázat lefolytatásához.
Ez egy 36 hónapos program, mely során különféle rendezvények, képzések
valósulnak meg az ott lakók számára,
felzárkóztatásuk elõsegítése céljából.
Amennyiben ezt sikerül megvalósítani,

a területek is megújulhatnak. Erre a
projektre Celldömölk Város Önkormányzata intézményeivel konzorciumban pályázott: a Népjóléti Szolgálat, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Városgondnokság
is részt vesz a projekt lebonyolításában.
A hétfõi hivatalos nyitórendezvényt
követõen egy helyszíni programra is
sor, került, melynek keretében a városi önkormányzat a projektet lebonyolító intézményekkel közösen nyújtott
tájékoztatást a szegregátumban élõk
számára a projekt lehetõségeirõl, a tervezett programokról, képzésekrõl, szûrésekrõl, foglalkozásokról. Az ezzel kapcsolatos információkról Horváth Ildikó
projektvezetõ tájékoztatott: Célul tudtuk kitûzni a szegregálódott és szegregációval veszélyeztetett területen élõk
felzárkóztatását, szemléletformálását,
hogy ezáltal javítani tudjanak életkörülményeiken. A projekt keretén belül
lehetõségünk nyílik nyári táborok lebonyolítására, mûvészetterápiás és mentálhigiénés programokat elindítani és
rendszeressé tenni, az érintett lakosságot bevonni munkaerõ-piaci beilleszkedést javító akcióprogramokba, életvezetési és egészségmegõrzési képzéseket tartani, a kiskorú gyermekek
társadalmi integrációját elõsegíteni
személyiségfejlesztõ tréningekkel, valamint el tudunk indítani egy úgynevezett kiskert-programot, mely a környezeti nevelés szempontjából fontos. Helyi közösségi programok elnevezésû
projektelem keretében tervezett programjaink között szerepelnek többek között zenés-táncos klubfoglalkozások,

számítógépes alapismeretek oktatása,
kézmûves- és fõzõklub szervezése, valamint közéleti klub, ahol elsõsorban az
állampolgári nevelés, jogok és kötelezettségek, bûnmegelõzés lesz a téma.
Ezen kívül egy programelem keretében
lehetõségünk nyílik a kollégáink, a
projektben résztvevõ szakemberek továbbképzésére, hogy még hatékonyabban tudják végezni munkájukat a
projekt kapcsán, illetve majd a késõbbiek során. Kötelezõ a programban
résztvevõ személyekre elõírt szempontok alapján egyéni fejlesztési tervet
készíteni. A Népjóléti Szolgálat munkatársai, akik munkájukból adódóan ismerik az érintett lakosság nagy részét,
már elkezdték a problémák feltérképezését és az egyéni fejlesztési tervek elkészítését, hogy ezzel is megkönnyítsék a KMKK és a Városgondnokság
szakembereinek munkáját, akik majd a
projektmunkából ugyancsak jelentõs
szerepet fognak vállalni. A projekt célja
tehát, hogy a 36 hónapos idõintervallumban olyan programokat, képzéseket
szervezzen és bonyolítson le, melyek
eredményeként a hátrányos helyzetû
emberek életlehetõségei javulnak:
elérhetõvé válnak majd számukra többek között a foglalkoztatást, társadalmi
integrációt, oktatást, családsegítést, fejlesztést és szociális munkát biztosító
programok. Mindezek a tevékenységek
elõzik meg, illetve egészítik ki egy másik TOP-os pályázat, a „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésû
projektet, melynek segítségével a jövõben az érintett terület infrastrukturális fejlesztése is megtörténhet.

Változatos programsorozat a Múzeumok Éjszakáján
Egész napos programsorozatot épített fel a Kemenes Vulkánpark
2017. június 24-én, a Múzeumok
Éjszakájára.
A programsorozat délután négy
órakor vette kezdetét az AsztroBringa-túrával. A kerékpárosok
mintegy 24 kilométeres táv megtételére vállalkoztak a Kemenes
Vulkánparktól Kemenespálfáig és
vissza. A kisebbek akciófestésen
vehettek részt. Szerencséjük volt
azoknak, akik a Nap megfigyelésére vállalkoztak, mert délután még
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megtehették, tiszta volt ugyanis az
ég. Miután felhõk takarták a
Napot, távcsöves megfigyeléseket
már nem lehetett végezni.
Este kilenc órától éjfélig kortárs
animációs filmeket mutattak be az
intézmény mozitermében, volt
köztük helyi kötõdésû is, hiszen az
egyik társalkotó, Kreif Zsuzsanna
filmje is szerepelt a bemutatottak
listáján.
A sikeres rendezvény csak ezen a
napon közel 200 látogatót vonzott
a Kemenes Vulkánparkba.
»LA
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» KÖZÉLET

Életet menthet a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
A Népjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások körébe 2010. január elsejével került be a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás.
A feladatellátás kialakításával kapcsolatban az volt a döntõ érv, hogy
vannak olyan idõs, krónikus, esetenként kiszolgáltatottsággal járó betegségben szenvedõk (pl.: cukorbetegséggel küzdõk, onkológiai betegséggel
együtt élõk, szívbetegségben vagy
mozgásszervi rendellenességben szenvedõk), akiknél egy hirtelen állapotromlás az azonnali segítség késlekedése miatt végzetes lehet. Ezt szem elõtt
tartva valósult meg a szolgáltatás létrehozása, melyet a Celldömölkön és az
ellátási területhez tartozó településeken élõk tudnak igénybe venni. Az
ellátás 24 órában történõ mûködésnek

köszönhetõen probléma esetén az
igénylõ a lakhelyén felszerelt jelzõ készülék segítségével jelzést tud küldeni a segélyhívást fogadó központba. A
központ ezután visszajelez az ellátottnak és érdeklõdik a hívás okáról,
majd értesíti a Népjóléti Szolgálatot,
ahonnan a szakmai személyzet a segélyhívás helyszínére érkezik, meggyõzõdik az ellátott állapotáról és kezdeményezi a szükséges egészségügyi
vagy szociális ellátást. A szolgáltatásnyújtás alapvetõ eszköze a segélyhívó.
Ez egy könnyen kezelhetõ készülék,
amely lakáson belül, vezetékes telefonhoz csatlakoztatva kerül kihelyezésre. A készüléken található egy hívógomb, amit probléma esetén meg kell
nyomni és a jelzést a segélyhívó Központ fogadja. A jelzõkészülék elõnye,
hogy lakáson kívül is használható egy

Fókuszban az öttusa
Ismét neves magyar olimpikont látott
vendégül a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület, a szervezet
közéleti kávézó sorozatának legutóbbi
vendége Fábián László olimpiai bajnok
öttusázó volt. Az egykori élsportolóval
csütörtök délután Fehér László, az egyesület elnöke beszélgetett a KMKK-ban.
A fórum keretében Fábián László felidézte elsõ törekvéseit a sport terén,
mikor még úszóként próbált érvényesülni, majd mesélt arról, hogyan váltotta aztán fel az úszást a férfiasság
sportjaként emlegetett öttusa: – Kizárásos alapon lettem öttusázó, mert habár a vízilabda állt közel a szívemhez,
de ahogy talán még most is látszik rajtam, elég csenevész gyerek voltam, és
féltem attól, hogy nem lesz majd elég
erõm hozzá, mint ahogy a kajak-kenuhoz sem, ami aztán tényleg elég komoly izomzatot igényel. Így gyakorlatilag kizárásos alapon megmaradt nekem az öttusa. Elõtte még úszóként indultam két- illetve háromtusában is,
tehát úszás, futás és úszás, futás, lövészetben. Ezekben viszonylag ügyesnek
bizonyultam, ami azt jelenti, hogy tízbõl tíz versenyt megnyertem, és ezért
az öttusázók úgy gondolták, hogy érdemes lenne nekem mind az öt számot kipróbálni. A beszélgetés során
Fábián László képes beszámolót tartott
sportsikereirõl, fõként a ’88-as szöuli
olimpiáról, ahol csapatban aranyérmes
lett, egyéniben pedig hatodik helye-

zést ért el, és a ’89-es budapesti világbajnokságról, ahol csapatban és egyéniben is elsõ helyen végzett. A polgármester mindeközben kiegészítésként
felsorolta az egykori öttusázó további
országos és nemzetközi eredményeit,
melyek listája szinte végeláthatatlanra
nyúlt. Fábián László 1996-ban fejezte
be az aktív sportolást, de az öttusától
és a sport világából soha nem vonult
vissza. 1996-tól 2000-ig a Nemzetközi
Öttusa Szövetség marketing bizottságának tagja volt. 1996 decemberében
a Magyar Öttusa Szövetség alelnöke
lett 2000-ig. Sportvezetõként az öttusaversenyek lebonyolítási rendjének
megújításáért is sokat tett. Szintén ’96
óta tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak is, 2017-ben pedig a MOB fõtitkárának is megválasztották. – Valóban
az olimpiai bizottság sportigazgatójaként az a dolgom, hogy minden sportágra rálássak, az öttusán túl a másik
negyvenegynéhány olimpiai sportágra
– számolt be a MOB fõtitkáraként legfõbb feladatáról Fábián László. – Azt
szeretném, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottság betöltse azt a szerepét, amire hivatott, hogy sportszakmai irány-

nyakban hordható, illetve zsebben elhelyezhetõ hívógomb segítségével.
Ezáltal, ha az ellátottal a ház körül történik valami baj, akkor is tud segítséget
kérni.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szolgáltatásnak köszönhetõen több halálesetet is sikerült megakadályozni, valamint elhárítani olyan
veszélyhelyzeteket, amelyeknek beavatkozásunk nélkül további súlyos következményei lehettek volna. A szolgáltatás biztonságérzetet nyújt mind az
ellátottnak, mind hozzátartozójának. A
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a
nap 24 órájában életmentõ lehet azok
számára, akik családtag, közeli barát
vagy jó szomszéd hiányában magányosan élnek, és válsághelyzetben nem
számíthatnak senkire.
»ÚK
mutatója, vezére legyen a magyar
sportnak, mind a nyári, mind a téli
sportágaknak, felnõtt és utánpótlás
korosztálynak, nõknek és férfiaknak.
Tehát gyakorlatilag élni kell azzal a
lehetõséggel, hogy fejlesszünk, hogy új
irányokat találjunk, a sporttudomány
területét is bevonjuk abba, hogy a magyar sport csillaga továbbra is fényesen
ragyogjon, és a legjobb tíz nemzet között maradhasson az olimpiai játékok
eredményességi listáján. A beszélgetés
befejezéseként természetesen a közönség is szót kapott, akik a sportsikerek felidézésén túl olyan aktuális témákról is érdeklõdtek, mint a miniszteri hatáskörbe került sportirányítás és finanszírozás, vagy Magyarország olimpiarendezési pályázatának kérdése.
Fábián László pedig válaszaival készséggel állt a közönség rendelkezésére.
Az este a szokásokhoz hûen a halhatatlan olimpikon köszöntésével, valamint autogramosztással és fotózkodással zárult.
»NN

Kirándulás az állatkertbe
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
autóbuszos kirándulást szervez a
Veszprémi Állatkertbe 2017. július
11-re. Az ingyenes kirándulásra a
7–14 éves gyermekek jelentkezését
várják. Az autóbusz délelõtt 9 órakor indul a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ elõtt lévõ parkolóból.
Jelentkezni 2017. július 5-ig lehet
Bakonyi László elnöknél a 70/2047435-ös telefonszámon.
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Évadot zárt a Soltis Színház

Június 22-én évértékelõt tartott a celldömölki Soltis Lajos Színház. A hivatalos évadzáróra a kamaratársulat saját
színháztermében került sor a Soltis színészei és meghívott vendégeik körében. A rendezvényen hagyományosan
Nagy Gábor igazgató vetett számot a
2016/2017-es évad statisztikái alap-

ján. Az igazgató elmondta, repertoárjuk az idei évben is folyamatosan bõvült, változott, összesen 7 premierjük
volt az évad során, így jelenleg 17 darab szerepel a társulat palettáján, köztük mesejátékok, vásári komédiák és
felnõtt elõadások. Ezek közül is kiemelkedik a Vaknyugat címû darab, mely

épp a közelmúltban nyerte el a Komlói
Amatõr Színházi Találkozó fõ díját.
Nagy Gábor hangsúlyozta, mindamellett, hogy folyamatos itthon a próbák
és az elõadások sorozata, minden
évben szakítanak idõt arra, hogy Erdélyben is tegyenek egy rövid turnét.
Így volt ez ebben az évadban is,
összesen 22 elõadást tartott külföldön
a Soltis Színház. Nagy Gábor ezek után
kitért a színház egyéb munkáira is,
többek között a fesztiválokon való versenyzésre, az önálló fesztiválok szervezésére, az utódnevelésre, a színistúdió
munkájára, valamint a különféle képzésekre. Nemrég például a társulat három tagja is átvehette a drámapedagógiai végzettséget igazoló oklevelet.
Legvégül az évad díjainak átadása következett: az évad színésze-díjat kapta Marton Mercédesz, az évad felfedezettje-díjat Tóth Ákos, az évad zenésze-díjat Gregorich Bálint, a legjobb
technikus-díjat Kovács László, „A színház erõs oszlopa”-díjat Ölbei Lívia, „A
színház sarokköve"-díjat Marton Miklós, továbbá fõnyomdász-díjat kapott
Gregorich Domonkos.
»NÉMETH N.

Mesék a szekrénybõl – bronzos „tücskök”
A Nagy Márta vezette Tücsök bábcsoport több mint két évtizede állandó
résztvevõje az egri Gyermekbábosok
Országos Fesztiváljának. A mûfajban az
egri esemény az ország legrangosabb
rendezvénye, mely évrõl évre alkalmat
ad az amatõr bábosoknak tapasztalatcserére és bemutatkozásra. Népszerûségét, fontosságát mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy immár huszonnegyedik évében jár. Idén a „Szekrénymesék” címû új darabbal indultak a
tücskök a Bikavér hazájába, ahonnan
ezúttal bronz minõsítéssel tértek haza.
Ennek kapcsán beszélgettünk a bábcsoport vezetõjével.

»Mit kell tudni a Szekrénymesék színrevitelérõl?
– Mosonyi Alíz azonos címû könyve
alapján készült a darab, a bábokat és a
díszletet Petõ Ferenc készítette, a zenét pedig Radányi Károly vágta össze.
A darab egy új csapattal került bemutatásra (Baranyai Mandula, Baranyai
Csenge, Hajba Kíra, Prisznyák Zénó,
Gálik Nóra, Józsa Márton, Finta Kristóf,
Sarlós Krisztián), hiszen szinte minden
év szeptemberében újraszervezõdik a
bábcsoport. Ezúttal a régi magból három gyerekre lehetett építeni.
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Az elsõ idõszakban a csapatépítés volt
az elsõrendû feladat, fõleg olyan darabokkal, amelyekben nem kellett szöveget tanulni. A gyerekek fokozatosan
elsajátították a különbözõ bábfajták
mozgatási technikáját, és egy idõ után
alkalmasak lettek az együttmûködésre.
Sok szereplési lehetõséget kaptak,
ezáltal nõtt az önbizalmuk, a többszöri
színpadi megjelenéssel pedig javult a
mozgáskultúrájuk. Az új darab megtanulása közben fejlõdött az olvasási
készségük, a próbák folyamán javult a
beszédkészségük, fejlõdött a gondolkodásuk, tartósabbá vált a figyelmük.
Tanítóik véleménye szerint mindezek
jó hatással voltak a személyiségükre,
és meglátszott a tananyagok elsajátításában, tanulásukban is.
Januárban kezdtünk ismerkedni a darabbal, és amíg nem készült el a végleges díszlet, addig provizórikus dekorációkkal gyakoroltunk (papírból szekrény, gyerekek által készített bábok). A
szülõk is sokat segítettek az év folyamán, szerelték a díszleteket, hordozták
az eszközöket, elkísértek bennünket a
fellépésekre.
»Mi a darab mondanivalója?
– A „Szekrénymesék” mondanivalója
többrétegû. Az elsõ szintet jól értették

a gyerekek, így a darab humorát is. A
szereplõk kihasználták a díszlet nyújtotta játéklehetõségeket, jól mozgatták
a bábokat. A városi pedagógusnapon,
és a május 30-ai bemutatón nyújtott
teljesítményüket a szakmai közönség
is elismerte, kiemelve, hogy élvezettel
játszanak.
A mondanivaló másik rétege a felnõtteknek szólt, akik, ha jól figyeltek, a
személyes életüket érintõ problémákat
fedezhettek fel. Ugyanis némely epizód felnyithatta a nézõk szemét, hogy
a boldogságot nem feltétlen a nagy távolban kell keresni, hanem fel kell fedeznünk a közvetlen környezetünkben
fellelhetõ apró örömöket.
»Mirõl szól az elõadás?
– A „Szekrénymesék” tulajdonképpen
epizódokból áll, azért is ez a címe, mert
több apró mesébõl áll. Hét epizódot
dolgoztunk fel, de még rengeteg lehetõséget nyújt a könyv a folytatáshoz,
amit esetleg a felnõtt bábosokkal létre
is hozunk.
Egyébként a bábtechnikákat tekintve is
sokszínû a darab, hiszen kesztyûbáb,
síkbáb, tárgyjáték, muppett show
jellegû figurák egyaránt szerepeltek a
repertoárban.
»REINER ANITA
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Ultramaratonisták a lélek útján
2016-ban egyedülálló program került
megrendezésre a Mária Úton, KözépEurópa zarándokútján: ultramaratonisták és kerékpárosok számára hirdették
meg a Mária maratont, vagyis a Mariazelltõl Csíksomlyóig tartó 1300 kilométer lefutását, illetve letekerését. A futók és kerékpárosok számára Ausztria,
Magyarország és Románia tájain keresztül vezet az útjuk, Celldömölköt is
érintve. Idén június 15-én kezdõdött a
maraton, a túrakerékpárosok június 19én, a futók 20-án értek a városba.
Kerékpárral idén öten vállalkoztak a
táv megtételére, futók pedig ketten, a
Makai házaspár, Viktória és László egyfajta családi zarándoklatként vágtak
bele az 1300 km-es küldetésbe.
„Mariazelltõl Csíksomlyóig fogunk
menni, családilag” – számolt be vállalásukról Makai Viktória. „Lacival, a férjemmel váltóban teljesítjük a távot. A
kezdõ-, vagy a végpontokat, illetve
azokat a szakaszokat, ahol többen becsatlakoznak, azt együtt futjuk. A távok
eddig olyan napi 50 km körül szoktak
alakulni. Eleinte ezeket együtt kezdtük,
és az elején teljesítettük is közösen
mindet, de a cél érdekében, valamint
azért, mivel ez számunkra egy családi
esemény, hiszen két gyermekünk is
velünk tart, ezért a továbbiakban már
váltóban fogunk menni. Habár most
egy pár kilométert futunk átfedésben

is, de ma például Laci kezdett kb. 22
km-rel, én folytatom kb. 32 km-rel, és
így teljesítjük a napi távot.”
Viki és Laci elmondása alapján a fizikai
és a lelki próbatétel egyaránt inspirálta
õket a Mária Maraton teljesítésére, és
habár mindketten aktív sportolók, a
nagy meleg és a napi 50 km-es távok
így is kihívást jelentenek számukra. Az
egyéb kihívások mellett a házaspár ráadásul a gyerekekkel együtt vágott neki a 30 napos futózarándoklatnak. A
mindössze hat és három éves testvérek lakókocsival kísérik végig szüleiket
a zarándokúton. A futók mindössze egy
rövid pihenõt tartottak Celldömölkön,
ahol az önkormányzat látta vendégül

õket és kísérõiket. Ahogy a házaspár is
elmondta, nagyon jól esik számukra az
a vendégszeretet, amivel a zarándokút
állomásain fogadják õket. Azonban hamar útra kellett kelniük ismét, hiszen a
keddi napon még csaknem 30 további
kilométer állt elõttük. A Mária Maraton
sajátossága, hogy bármikor, bárhol lehet csatlakozni a teljesítménytúrához,
akár napi szinten is. Így tett a keddi
Sárvár-Pápa távra a celldömölki Horváth Zsolt és fia, a mindössze tizenhárom éves Zsombor is. Ha minden a terv
szerint halad, az 1300 kilométer megtétele után a futók július 15-én érkeznem majd el a Mária Út végállomására, Csíksomlyóra.
»NÉMETH N.

Faültetés és ajtóavatás az evangélikus gyülekezet körében
Június 11-én eseménydús istentiszteletet tartott az alsósági evangélikus gyülekezet. A Nyugat-Dunántúli Evangélikus
Egyházkerület jóvoltából Szemerei János
püspök és Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelõ adományaként vasárnap óta egy fa állít emléket a reformáció 500 éves jubileumának Alsóságon.
Ahogy az az avatás közben is elhangzott, ez a fa egyben a múlt-jelen-jövõ
hármasságának is jelképe, melyet a
jövõ nemzedékei számára ültettek a
templom tövében, a remény szimbólumaként. Kerekes Csaba lelkész Luther
Márton szavait idézte, aki azt vallotta,
ha holnap el is pusztul a világ, akkor is
ültetne egy fát. Ezt a szemléletet kell,
hogy jelképezze a sági evangélikus
templom tövében ültetett fa is. Az ava-

tás után a templomban folytatódott a
ceremónia, ahol a gyülekezet által készített – szintén szimbolikus jelentést
hordozó – ajtó került felavatásra. A május 28-i egyházkerületi találkozó alkalmával Sárváron 17 ajtó került átadásra
a nyitottság és a befogadás jelképeként, arra ösztönözve a gyülekezeteket, hogy azokat helyi jellegzetességeik alapján mûvészi alkotással díszítsék. Így készült el az istentisztelet keretében felavatott ajtó is, mely Kerekes
Csaba lelkész ötlete alapján Skriba
Zsoltné által került végül kivitelezésre.
Az ajtón az evangélikus egyház egyik
fontos szimbólumaként szintén a fa
motívuma jelenik meg, a gyökérzettõl
a lombkoronáig, összekötve a történelmi egyház alaphitvallását az alsóságon
élõ családokkal, háttérben Kemenesal-

ját, a Ság hegyet valamint a trianoni
keresztet ábrázolva. A vasárnapi istentisztelet egyben a közösség évzáró ceremóniája is volt, így gyerekek, szülõk,
nagyszülõk, egyházi és világi tisztségviselõk közösen vettek részt az ünnepélyes eseményen.
Szintén az elmúlt héten és ugyancsak
az 500 éves reformáció jegyében érkezett meg Celldömölk központjába a
vándorló köztéri installáció, egy monumentális képeskönyv is. A tizenkét oldalas könyv lapozható, forgatható: bemutatja az evangélikus egyház történetét és jelenét a reformáció kezdetének közelgõ ötszázadik évfordulójának tiszteletére. Lapozza fel a refomációt! – szól az installációhoz tartozó felhívás, nem csak gyülekezeti tagoknak.
»NN
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A fény évei – 1975–1985
mártoni Úttörõ MTSz, Tõke János TSz
elnök (Kossuth-díjas) stb. A fõépület
sorsa volt a központi kérdés (tetõcsere,
konyhai rész teljes felújítása). Ebben a
feladatban nagy szerepet vállalt Limpár
József, a Városi Tanács elnökhelyettese
és Dr. Karáth Rezsõ, a Sághegyalja
MTSz elnöke. A munkát a termelõszövetkezet építési brigádja végezte
Dankovits József vezetésével.

Emlékezni kell azokra is, akik önzetlenül segítették a tábor indítását: Gércei
Erzsébet KISz gazdasági vezetõje, Bálint
István, Nagy István Ducu, dr. Sikos
László, Csótár Csaba, Kéri József, Fodor
Ágnes, Péter Gizella, Tamás Gábor,
Takács László. Feltétlenül meg kell említeni a konyhai személyzetet, akik a
nagyszerû, jó, házias ételekrõl (reggeli,
ebéd, vacsora) gondoskodtak. A táborban soha nem volt higiéniai probléma,
az akkori beszerzési nehézségek és
hûtési lehetõségek ellenére. Köszönet
ezen asszonyoknak és a teljes névsor
megemlítése nélkül pár nevet közrea-

A területet megvásárolták Pápa várostól – így a tábor területe nagyobbá,
élhetõbbé vált, ahol sportlétesítményeket, játszótéri lehetõségeket tudtak/tudnak biztosítani. A tábor turnusait az úttörõelnök, elnökség, iskolaigazgatók, csapatvezetõk közösen tervezték meg. Úttörõ elnökök: Tóth Istvánné, Varga Margit (volt megyei elnök, sajnos meghalt 2010-ben), Györök Violetta. Nagyobb iskolák, mint pl.
a Gáyer, Eötvös, jánosházi iskola önálló
turnust tudott létrehozni. A kisebb iskolák, mint pl. Vönöck – Egyházashetye, Vönöck – Kemenesmagasi egymással egyezkedtek. A táboroztatás
során nagyon sokan végeztek kiemelkedõ munkát – néhány személyt szeretnék kiemelni: Tinger Vendelné Jutka,
Völgyi házaspár, Ádám Ildikó, Pajor
Katalin, Csótár Anikó, dr. Dóra Józsefné,
Gyõrffy Lászlóné Babi, Németh László,
dr. Kiss Imréné, Árvai Ilona, Kolostori
Mária, Ködös Endréné, Pataki Marianna, Smidéliusz Kálmán, az úttörõház
vezetõje, Nagy Sándorné, Csihar Csabáné, Zsámboki Zoltánné, Máthé Gyuláné, Sebestyén Zoltán stb. A városi
(járási) mûvelõdési osztálytól jelentõs
segítséget kaptunk Molnár Gábortól és
Benkõ Magdolnától.

dunk: Radáné, Somogyiné, Mikéné, Petõné, Gruberné, Lampertné, Hérincsné.
A tábor egyhetes volt, a díja 300 Ft (összehasonlításképpen most egy hét
24.000 Ft). A tíz turnusban közel 700
gyerek üdült a táborban, de a celliek eljutottak Balatonberénybe, Apátistvánfalvára, Csillebércre, Zánkára is. Ebben
az idõben mûködött a lengyel (bilgorai)
kapcsolat, ennek köszönhetõen a csereüdültetés. A Gáyer és az Eötvös iskolák szervezték az Ismerd meg hazánkat,
tájainkat mozgalmon belül a 10–14
napos kerékpártúrákat az Õrségbe,
Pécsre és környékére, a Dunakanyarba.
Mûködött a táborban az Ifjú
Tollforgatók, az Ifjú Tûzoltók csapata
(Szíj Kálmán tû. õrnagy vezetésével),
énekkar. Ezen idõszakban mindenki a
„magyar tengert”, a Balatont kereste.
Ma már Horvátország, Olaszország, Spanyolország stb. az úti cél.
Köszönetet mondok mindenkinek, aki e
munkában részt vett, segítette munkánkat. Köszönetet mondok azoknak,
akik segítettek gondolataikkal, hogy e
cikket megírjam. Hálás vagyok a Sorsnak, hogy részese lehettem e nagyszerû utazásnak.
»VÓRUM ISTVÁN
VOLT JÁRÁSI-VÁROSI KISZ TITKÁR

Balatonrendesi úttörõtábor
A cikk megírását 10 év történetérõl
Szemenyei László által írt, az 2016. 04.
07-én az Új Kemenesalja lapban megjelent írás inspirálta.
A közölt névsorból – megítélésem szerint – kimaradt egy fontos személy:
Vinkovits János járási-megyei KISz elsõ
titkár, a KISz KB osztályvezetõje, a Kemenesaljai Baráti Kör tagja. 2009-ben
halt meg.
Fent nevezett idõszakban a következõ
társadalmi változások történtek:
– 1979. 01. 06. Celldömölk városi rangot
kapott (8 másik településsel együtt).
– 1984-ben megszûntek a járások, így
Jánosháza és térsége, Ostffyasszonyfa,
Csönge, Kenyeri és Pápoc területek újra Kemenesaljához tartoztak.
– Vas megye Tanácsa hozott egy határozatot, hogy Balatonberényben felépítik a „megyei tábort”. Celldömölk és
térségének 400.000 Ft-ot kellett befizetnie a közös alapba.
– A párt- és állami vezetõk (gazdasági
vezetõi is) Kálmán Jenõ vezetésével
részt vettek egy értekezleten, hogy a
tábor maradjon meg (megjegyzem,
Vas megyében csak a cellieknek volt
balatoni úttörõtábora); ez egy nagyszerû döntés volt a vezetõk részérõl. A
tábor állapota nagyon leromlott (faházak, vizesblokk, fõépület, vaságyak).
A felújítást gyors ütemben végre kellett hajtani. A vizesblokkot Hulik László
vezetésével újították fel. A faházak és
a bútorzat felújítását a Keripar szocialista brigádja végezte el magas színvonalon, Nagy István (Tetova) vezetésével. E munkában kiemelkedõ segítséget kaptunk Dr. Szente Sándornétól
(Celldömölk Városi tanácselnöke, késõbb Kõszeg elsõ számú vezetõje). A
segítségnek köszönhetõen Gyõrben a
Cardo bútorgyártól megrendeltük az új
bútorokat 250.000 forintért (amely akkor 3 db Zsiguli 1200 vagy egy lakóház
ára volt). Nagy segítséget kaptunk továbbá a gazdasági egységektõl: Keripar 4. sz. gyáregysége, dr. Schlögl
József igazgató; Kesztyûgyár celldömölki egysége, Tárnoki Gábor igazgató;
ÉLGÉP celldömölki egysége, Varjú
György igazgató, Nagy István fõmérnök; Celltex HISZ, Bakó László elnök;
MÁV vontatási fõnökség, Fehér Tamás
vezetõ, mérnök fõtanácsadó, Belényesi
Sándor igazgató és Bedy Zoltán fõmérnök, valamint a Kemenesszent-
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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!

12

Új Kemenesalja » 2017. 06. 30.

» HIRDETÉS

A XVII. Szelestei Országos Veterán Motoros Találkozó
Kovács László Emléktúra (2017. júl. 7–8–9.) programjai Celldömölkön

2017. júl. 8. (szombat)
13.30-14.30 A találkozó résztvevõinek fogadása Celldömölk
városközpontjában (KMKK elõtti parkoló)
14.30-15.30 Felvonulás Celldömölk-Izsákfa útvonalon, majd pihenõ
az izsákfai falunapon
15.30-16.30 Felvonulás és találkozó a Kemenes Vulkánparknál
Az érdeklõdõk minden pihenõhelyen találkozhatnak a motorosokkal és
megtekinthetik a „vasparipákat” is!

Új
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Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
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Fa-Gyula

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

SZIVATTYÚT,
LOCSOLÁSTECHNIKÁT

FA-GYULÁTÓL!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk,
szennyvíz szivattyúk, házi vízmûvek.
Locsolócsövek, csatlakozók, szórófejek.

Tucatnyi típus raktáron!
Munkáscipõk, munkaszandálok,
munkásruhák, rövidnadrágok.
Tartós kivitel, kedvezõ ár!

Gipszkarton akció!
normál 12,5-es:

1220 Ft/ tábla
Az akció július 25-ig, ill. a készlet erejéig tart.

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

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