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„…a csókok íze számban
hol méz, hol áfonya…”
(Radnóti)

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

Bakancsok, védõcipõk
munkaruhák vására

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

Gipszkarton, OSB!
Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton
Gipszkarton normál 12,5 mm-es: 1250 Ft / tábla
Gipszkarton normál 9,5 mm-es: 1000 Ft / tábla
Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk
Isover és Kanuf hõszigetelõk érkeztek!
Áraink február 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.
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Alapkõletétel a Kolozsvár utcában
A CVSE sporttelepén idén megépülhet
új asztalitenisz-csarnok és labdarúgóöltözõ, melynek alapkõletételére 2018.
január 10-én, ünnepélyes keretek között került sor. Ennek köszönhetõen az
1946 óta mûködõ sportegyesület a
nagyszabású beruházás folytán korszerû körülmények között tevékenykedhet a jövõben.

Fehér László, Celldömölk város polgármestere köszöntõjében felidézte a város több évtizedes sporttevékenységét,
különös tekintettel az asztaliteniszezõkre és a labdarúgókra, majd kitért a
sportkomplexum megvalósulásának
pénzügyi hátterére is. Ezután köszönetet mondott dr. Nátrán Rolandnak, a
Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökének, akinek közbenjárására nettó 140
millió forint támogatás jut Celldömölkre, továbbá a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, amely 60 millió forinttal,
valamint Brjeska Gábornak, az OPAL Zrt.
vezérigazgatójának, amely cég 50 millió forinttal járul hozzá az új csarnok létrehozásához. Fentieken kívül Celldömölk Város Önkormányzata is jelentõs
összeggel támogatja a létesítmény
megépítését. Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje kiemelte: a magyar kormány kezdeményezte a látvány-sportok támogatását. Ahhoz viszont, hogy ez a folyamat Celldömölkön
sikeres legyen, nagyon sok helyi szereplõre is szükség volt. Dr. Nátrán
Roland, a MOATSZ elnöke hangsúlyozta,
nagy öröm számára, hogy a beruházás

évtizedekre meghatározza nemcsak
Celldömölk és Vas megye, de az egész
Észak-Dunántúl asztalitenisz- és labdarúgó-sportját. A városvezetõ lobbitevékenységérõl megjegyezte: – Polgármester úr, aki a MOATSZ alelnöke is,
szerényen és visszafogottan lobbizott:
egyszerûen kitette az asztalra a hét
aranyérmet – ezzel egyértelmûvé vált a
döntés, és mindennemû vitának véget
vetett, hiszen a hét aranyérem önmagáért beszél. Prof. dr. Gadányi Károly,
az MLSZ Vas megyei társadalmi elnöke
beszélt a két sportág, az asztalitenisz és
a labdarúgás egymásra találásáról,
majd megjegyezte: – Aki alapkövet rak
le, az elõretekint, és a jövõnek épít. Az
OPAL Zrt. hosszú évek óta a celldömölki

asztalitenisz egyik fõ támogatója. Brjeska Gábor, a cég vezérigazgatója elmondta, különösen nagy örömmel
nyújtanak támogatást az asztalitenisz
szponzorálása mellett az öltözõépületek színvonalának fejlesztéséhez. Teszik ezt azért is, mert bízik benne, hogy
olyan körülményeket teremtenek,
amelyek között az ifjúság még szívesebben sportol majd, és sokat tehet ezáltal az egészséges élet érdekében. Az
ünnepi beszédek elhangzása után elhelyezték az idõkapszulát. Amenynyiben az idõjárás kegyes lesz, hamarosan megkezdõdhet az építkezés, és
várhatóan 2018 õszére elkészülhet az
új létesítmény a Kolozsvár utcában.
»LOSONCZ ANDREA

Pályázatokról döntött a képviselõ-testület
Január 10-én rendkívüli ülést tartott a
város képviselõ-testülete. Zárt ülés
keretében elsõsorban bérlakások ügyeirõl, ingatlanvásárlásokról tárgyaltak a
döntéshozók, valamint egy új munkagép beszerzésérõl a Városgondnokság
számára.
A részletekrõl Farkas Gábor jegyzõ számolt be: „A testület úgy döntött, hogy
költségelven pályázatot ír ki a Hollósy
téren lévõ önkormányzati bérlakásra,
ennek feltételei hamarosan hozzáférhetõk is lesznek. Emellett döntés született egy Mercedes Unimog használt
munkagép beszerzésérõl is a Városgondnokság részére, mely a hóeltakarítástól kezdve a fûkaszálásig számos
munkafolyamatra felhasználható. A város ugyan már rendelkezik egy ilyen

munkagéppel, amely azonban közel 30
éves, így szükségszerûvé vált egy
újabb gépjármû beszerzése.” A szerdai
rendkívüli testületi nyílt üléssel folytatódott, ahol a Kemenes Szolgáltató Kft.
részére nyújtandó tagi kölcsönrõl, valamint pályázatokról tárgyaltak a képviselõk. „A városnak volt egy nyertes pályázata a Területi Operatív Programon
belül a Népjóléti Szolgálat Rákóczi utcai konyhájának a felújítására. Sajnálatos módon azonban a jogszabályok a
pályázat beadása óta annyit módosultak, hogy a tervezett költségek csaknem a duplájukra emelkedtek. Ekkora
többletköltséget azonban a város költségvetése már nem bír el, ezért a testület döntése alapján a projekt nem
valósul meg. Az önkormányzat azonban benyújtott egy másik pályázatot,

ezt zártkerti ingatlanokra, melynek
keretében lehetõség nyílna egy csaknem 5000 négyzetméteres önkormányzati terület rehabilitációjára, mely
magába foglalja a Ság hegynél egy feljáró aszfaltozását, és ezzel együtt
feltehetõleg egy új útvonal kialakítását
a telektulajdonosok számára.”
Farkas Gábor jegyzõ beszámolt továbbá arról, hogy az önkormányzat Települési Önkormányzatok Rendkívüli Támogatása keretében 24 millió forint
értékû támogatást nyert el, melynek
egy részét a Népjóléti Szolgálat költségeinek finanszírozására fordította, a
maradék pedig a késõbbiekben pénzmaradványként a város éves költségvetésébe fordítható, akár mûködési,
akár fejlesztési célokra.
»NÉMETH NÓRA
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Díjátadás a magyar kultúra napján
Csaknem három évtizedes hagyománya van Magyarországon a nemzeti
kultúra napja megünneplésének. 1989.
óta ez az esemény január 22-hez kötõdik, a mára már közismertté vált tény
miatt, miszerint Kölcsey Ferenc 1823ben ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát. Celldömölk is minden évben népszerû programokkal
igyekszik megemlékezni a jeles eseményrõl, fõként, mivel Kemenesaljának még egy fontos irodalmi dátuma
kötõdik a naphoz, hiszen 89-ben pontosan ezen a napon hunyt el a nemzet
egyik legnevesebb költõóriása, Weöres
Sándor.
Az évfordulókat a város idén is méltóképpen ünnepelte, január 22-én, hétfõn
színültig telt a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ Kresznerics Ferenc könyvtára a
magyar kultúra hagyományait ápoló
irodalombarátokkal, érdeklõdõkkel. Az
ünnepélyes rendezvény természetesen
a Himnusz szavalatával vette kezdetét,
ezúttal Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatójának elõadásában. Majd a
város képviseletében Fehér László polgármester köszöntötte az egybegyûl-

teket. A városvezetõ Rejtõ Jenõ elhíresült mondatával, egyben az est mottójával nyitotta beszédét: „Belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan!”, utalva ezzel
a rendezvény további programjára. A
polgármester köszöntõjében a magyar
kultúra értékeit méltatta, és azok helyi
szinten való ápolását hangsúlyozta, kiemelve Celldömölkön a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár szerepét, mely évtizedek óta mûködik eredményesen a kultúra szolgálatában. Egy
másik jubileum is napirendre került, 10
éves ugyanis a Kresznerics Ferenc-díj,
melyet 2008-ban azzal a céllal alapított
a város önkormányzata, hogy a könyvtárügy, a könyvterjesztés, a nyelvészet,
a magyar kultúra, az oktatás, az egyházi élet és a tudomány területén maradandót alkotók munkáját elismerje.
Hétfõ este a 19. Kresznerics Ferenc-díjat
Molnár Gábor vehette át, aki meghatódottan és hálával fogadta az elismerést.
Laudációjában elhangzott: „Molnár
Gábor Alsóságon született, a celldömölki gimnáziumban érettségizett, majd
1970-ben a Szombathelyi Tanárképzõ
Fõiskolán szerzett diplomát könyvtárnépmûvelés szakon. Elõször Pápán kez-

dett el dolgozni, majd 1973-tól
nyugdíjazásáig Celldömölk közmûvelõdésében, oktatási és sportéletében
dolgozott. Volt mûvészeti elõadó, közmûvelõdési felügyelõ, járási hivatalnok
és mûvelõdési osztályvezetõ. Késõbb,
az önkormányzati igazgatás kialakításától 2006-ban történt nyugdíjba vonulásáig oktatási, közmûvelõdési, ifjúsági
és sportszakreferensi feladatokat látott
el. Ma is aktív tagja a Liszt Ferenc Vegyeskarnak, valamint a Honismereti
Munkaközösségnek, rendszeres szereplõje és közremûködõje a város kulturális
eseményeinek, ápolja és terjeszti Kresznerics Ferenc hagyatékát és emlékét.
Celldömölk Város Önkormányzata Molnár Gábor részére a város közmûvelõdésében, oktatási és sport életében több
évtizeden át végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként adományozta
a Kresznerics Ferenc-díjat.” »NÉMETH NÓRA

Többszáz betöltetlen álláshely a 7. Celldömölki Állásbörzén
Rengeteg a betöltetlen állás Celldömölkön és környékén. Ez derült ki
csütörtök délelõtt a Változó Világért
Alapítvány által szervezett 7. Celldömölki Állásbörzén, és ezt támasztják
alá a járás legutóbbi foglalkoztatási
statisztikái is.
2017. elsõ félévének mutatói nagyjából az elõzõ évhez hasonlóan alakultak. Vas megyében az álláskeresõi ráta
továbbra is kedvezõ képet mutat az ország más térségeihez viszonyítva, a
munkanélküliség folyamatosan csökken. A legalacsonyabb számok Szombathely és Sárvár térségében mérhetõk. A celldömölki járás 4,5%-os álláskeresési rátája a megyei átlagnál
ugyan magasabb, azonban az országos
átlagnál lényegesen kedvezõbb. A legutóbbi statisztikák szerint jelenleg Celldömölkön 190 fõ, a járásban 451 fõ
regisztrált álláskeresõ van. A járás gazdaságilag aktív népessége ehhez képest 11 600 fõ, akik magas százalékban a helyi alkatrészgyártó és vasútépítõ cégeknél helyezkedtek el, de a
térségben a sárvári és a szombathelyi
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feldolgozóipari cégek munkaerõ elszívó
hatása is jelentõsen érvényesül. A
munkaerõigény azonban továbbra is
növekszik a járásban, ezt támasztja alá
az állásbörzén résztvevõ kiállítók magas száma, 30 munkáltató kínált több
száz álláslehetõséget a rendezvényen.
A már ismert vállalatok mellett új kiállítók is érkeztek a börzére, egyre
távolabbi településekrõl, szélesebb területre terjesztve ki állásajánlataikat,
így érkezett munkáltató például Sümegrõl, Ajkáról, Répcelakról és Vasvárról is, de az új nevek között voltak
kisebb, specifikusabb cégek is, például
az Ostffyasszonyfai Pannonia-Racing
Kft., a sárvári Székelyi és Szilágyi Kft. és
a jánosházi Festékbázis Zrt. is. Még
mindig érdemes a városhatáron túli
munkalehetõségekben is gondolkozniuk az álláskeresõknek, hiszen a legtöbb munkahely téríti a bejárási költségeket, emellett pedig akár kedvezõbb
kereseti lehetõségeket is kínálhatnak.
A meghirdetett állásajánlatok alapján
megállapítható, hogy a járásban van
lehetõség szakképzettséget igénylõ,
kvalifikált munkahelyek betöltésére, az

álláskeresõk zöme azonban – alacsony
iskolai végzettségénél fogva – leginkább a betanított munkát igénylõ munkakörökre tud pályázni. A munkáltatók
a legtöbb esetben gyártósori összeszerelõket, operátorokat, raktárosokat,
karbantartókat keresnek, de van kereslet folyamatmérnökökre, könyvelõkre,
építésvezetõkre, villamosmérnökökre
és logisztikusokra is. Az állásajánlatok
mellett természetesen ezúttal is megtalálhatók voltak az egyéb szolgáltatások: a járási hivatal foglalkoztatási osztálya támogatásokról és munkaerõpiaci képzésekrõl adott tájékoztatást,
továbbá a bejelentett állásajánlatokról
és az álláskeresési ellátásokról. A
kormányhivatal foglalkoztatási fõosztálya az elhelyezkedést-, illetve a vállalkozás indítást segítõ támogatásokról,
az Észak-Vasi Foglalkoztatási Paktum a
foglalkoztatási paktum támogatási körérõl és képzéseirõl nyújtott információkat, míg a Változó Világért Alapítvány
pályaorientációs tanácsadásban, valamint önéletrajz és motivációs levél írásában nyújtott segítséget.
»NÉMETH N.
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Évet értékelt a Sárvári Tankerület
2017. január 1-jével újabb struktúraváltás történt az oktatási rendszerben,
az egykori kõszegi, sárvári és celldömölki tankerület egyesülésével létrejött a Sárvári Tankerület, mely mûködtetõként és egyben fenntartóként is 32
oktatási intézmény zavartalan mûködéséért felel. Az átalakítás óta eltelt az
elsõ év, ennek értékelését tartotta
meg a Sárvári Tankerület január 10-én
a Koncz János Alapfokú Mûvészeti Iskola dísztermében.
A kerekasztalbeszélgetésen Rozmán
László tankerületi igazgató mellett
részt vett Szélesi Attila, a sárvári Koncz
János Mûvészeti Iskola igazgatója,
Nagy Gábor, a kõszegi Dr. Nagy László
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet vezetõje, valamint Danka
Adél, a Celldömölki Városi Általános
Iskola igazgatója. A képviselt intézmények is mutatói a tankerület alá tartozó
iskolák sokrétûségének. Ezt hangsúlyozta Rozmán László tankerületi igazgató is, aki az intézmények sokszínûségének és belsõ autonómiájának biztosítása mellett az egységes szemléletmód kialakítását, az egymást támogató, közös munkát, és a hatékony és
eredményes kommunikációt emelte ki
az elsõ év fõ céljai közül. „2017 január
1-vel létrejött a tankerületi központi
rendszer. Amikor a 198 egykori tanke-

rület helyett létrejött 59 tankerületi
központ, akkor mi Celldömölk, Kõszeg
és Sárvár vonatkozásában is ki tudtuk
használni azt a lehetõséget, hogy nagyobbak lettünk” – emelte ki a találkozó során Rozmán László tankerületi
igazgató. „Nagyobb szaktudás összpontosult, több kollégával találkoztunk,
több igazgató hozta az általa hasznosnak vélt gyakorlatokat. Összességében
nézve már a nagyságából eredõen számos pozitív dolog nyertesei lettünk.
Ebbõl az egyik elsõdleges, amely a tankerületi rendszernek mindig is sajátja
volt, az úgynevezett áttanítási rendszer
bevezetése, ami azt jelenti, hogy ahol
a szakos ellátással problémák voltak,
ott ezeket meg lehetett oldani egy
másik intézménybõl való helyettesítéssel. Most ez a közös fenntartó miatt
még egyszerûbbé vált.” A jelenlévõ
igazgatók egyetértettek abban, hogy a
tankerület szervezeti átalakítása pozitív
hatással volt az iskolák mûködésére,
miközben az átalakítással járó változásokból a diákok, sõt, sok esetben még
maguk a pedagógusok sem vettek észre szinte semmit, az oktató- és tanulómunka is zavartalanul folyt az intézményekben. Az igazgatók további pozitívumként emelték ki a stabil finanszírozást, legyen szó az iskolák színvonalas mûködéséhez szükséges feltételrendszer biztosításáról, vagy akár ta-

nulók versenyeken való szereplésének
finanszírozásáról. A mindennapok
zavartalan mûködése mellett ugyancsak fontos szempont a fejlõdés is. A
tankerület az elmúlt évben 4,5 milliárd
forintból gazdálkodott, továbbá csaknem másfél milliárd forintot nyert
pályázatokon. Példaként említhetõ a
Celldömölki Városi Általános Iskola,
mely a tavalyi évben 227 millió forint
támogatást nyert, elsõsorban szaktantermek, továbbá egy sportudvar kialakítására. A sajtóbeszélgetés során
többször is elhangzott a szállóigévé
vált mondat, „Egyedül nem megy”. Ezt
emelte ki Rozmán László igazgató is,
kitérve arra, hogy a kommunikáció és
az együttmûködés nem csak a tankerület és az iskolák közötti intenzív párbeszédet jelenti, de a tulajdonos
önkormányzatokkal is jelentõs szerepe
van a jó kapcsolat, a partnerség kialakításának és fenntartásának. A találkozón elhangzott, a jövõbeli terveknek
iránymutatója a Sárvári Tankerület fejlesztési terve, de Rozmán László kiemelte többek között a tankerületi
munkaközösségek újra indítását, a fiatal pedagógusok motiválását újabb
diploma szerzésére, az intézményi feltételek tekintetében pedig az IKT fejlesztések szorgalmazását. Az igazgatók
az elmúlt év tapasztalatai alapján
mindannyian pozitívan értékelték a
tankerület mûködését, és az elsajátított jó gyakorlatok folytatásában bíz»NÉMETH NÓRA
nak a jövõben is.

Balatonrendesi tábor – évtizedek óta a kemenesaljai diákok szolgálatában
A kemenesaljaiak számára szinte ikonikus jelentõséggel bír a balatonrendesi nyári tábor, mely több évtizeddel
ezelõtt még úttörõtáborként indult
útjára.
Azóta hosszú idõ eltelt, a tábor is rengeteg változáson esett át. A 60-as évek
elején a szálláshelyként szolgáló sátrakat felváltották a faházak, a 70-es évek
végén megépült a közösségi helyiségként is szolgáló ebédlõ, a 90-es években kialakításra került az új vizesblokk,
majd a 2000-es években létesült egy
játszótér, új sportpálya, valamint megtörtént az akadálymentesítés is. Az
azóta eltel idõszakban is folyamatosan
zajlottak a rendesi tábor karbantartási
és felújítási munkálatai, természetesen
mindezt önerõbõl fedezve, a tábor
ugyanis teljes mértékben önfenntartó,
veszteséget soha nem termelt. Most
azonban egy újabb nagyértékû felújítási
szakasz elõtt áll az üdülõtábor, ezért is
tartott a közelmúltban egy helyszíni

szemlét a tulajdonos városi önkormányzat, hogy felmérjék a körülményeket.
Az értékesítés lehetõségét a testület
egyhangúlag utasította el, az önkormányzat ragaszkodik a több mint fél
évszázados múlttal rendelkezõ táborhoz, mely évente csaknem ezer diáknak
nyújt üdülési lehetõséget. Ezért is döntött úgy a testület, hogy az éves költségvetésbõl 5 millió forintot különít el a
balatonrendesi tábor felújítási munkálataira. Ahogy arról a tábor egyik vezetõje, Rosta Zsolt is beszámolt, a támogatásból elsõsorban a konyhát szeretnék felújítani, emellett szükséges a
szellõzõrendszer kiépítése, a sportpálya
felszerelésének hiánypótlása, sporteszközök beszerzése, a bejárati kapu és az
ebédlõ bejáratának felújítása, valamint
az általános fogyóeszközök pótlása.
Szintén a decemberi ülésen egy másik
határozatot is hozott a képviselõ-testület, melynek értelmében az önkormányzat pályázatot írt ki a celldömölki
lakhellyel rendelkezõ diákok kedvez-

ményes üdültetésére. A pályázat célja,
amellett, hogy anyagilag segítse a családokat, hogy a gyermekek az iskolában
nyújtott teljesítményük, tanórai és tanórán kívüli tevékenységük elismeréseként kedvezményesen táborozhassanak. Erre 2018-ban két turnusban kerülhet sor, turnusonként legfeljebb 55
gyermek, tehát összesen 110 gyermek
támogatásával. A két turnus július 1622., valamint július 23-29. között kerül
lebonyolításra, ezekre az idõpontokra
jelentkezhetnek az általánosiskolás-korú diákok. Azoknak a tanulóknak, akik
élni szeretnének az önkormányzati támogatással, mely 50%-os kedvezményt
jelent a tábor költségébõl, az iskolában
kiosztott ûrlapok kitöltése és leadása
mellett szükséges még lakcímkártyájuk
másolatát, valamint szüleik jövedelemigazolását is csatolniuk. A pályázat beadási határideje február 15. Az elbírálást
követõen a települési önkormányzat
március 30-ig értesíti a döntésrõl a pályázókat.
»NÉMETH N.
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Legszebb konyhakertek Celldömölkön
2012-ben Karcag városa indította el a
„Legszebb konyhakert” programot,
amely 2013-ban már országos mozgalommá nõtte ki magát. Az akcióhoz a
tavalyi évben Celldömölk városa is csatlakozott, hogy a program célját támogatva népszerûsítse az önellátó kertkultúrát, ösztönözze a lakosságot a kertgazdálkodásra, azon belül is a konyhakertek kialakítására, konyhakerti zöldségek és gyümölcsök termesztésére.
– A karcagi alpolgármester-asszony 4-5
évvel ezelõtt tett egy felhívást, meghirdetve országosan is a „Legszebb
konyhakertek” címû pályázatot. Tavaly,
2017-ben Celldömölk Város Önkormányzata és képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy benevez a programba –
számolt be a program helyi megvalósításáról Karádi Mihály képviselõ és zsûritag. – Jó döntés volt, ezt késõbb sem
bántuk meg, gyönyörû, gondozott kertekhez volt szerencsénk a verseny során itt Celldömölkön. Több kategóriában is lehetett nevezni, a legkisebb
konyhakertektõl a nagyobb szántásokig mindenki kapott versenyzési lehetõséget. Ezeket természetesen szakmai
zsûri értékelte, akinek a feladata az
volt, hogy a program kezdeményezõi
által felállított szempontrendszer alapján besorolja és minõsítse a kerteket.
Ez alapján dõlt el aztán késõbb a helyezések sorsa.
A felhívásra Celldömölkön kilenc nevezés érkezett. A pályázók kertjeit a szakmai zsûri az elmúlt évben két alkalommal is ellenõrizte, megvizsgálta és
értékelte, majd szeptember 2-án a Vas
Megyei Vadásznap keretében eredményt hirdetett. Ahogy azt a zsûri képviseletében Karádi Mihály elmondta,
nehéz dolguk volt a bíráknak, hiszen

mind a kilenc nevezett helyszínen
szépen mûvelt, igényesen gondozott
kertekkel, virágágyásokkal és gyümölcsösökkel találkoztak. Ezek közül is kiemelkedett azonban a tavalyi gyõztes,
Nagy József és Nagyné Pécz Edit konyhakertje, akik családjuk biztatására
vágtak bele a versenybe.
„A gyerekeink olvasták elõször a felhívást, mikor nálunk voltak, és õk biztattak minket arra, hogy jelentkezzünk a
versenyre – mesélt a nevezés körülményeirõl Nagy József. – Addig-addig
nyúztak ezzel, míg végül aztán beneveztünk. A zsûri az értékeléskor nagyon elégedett volt, 39 féle növényt
számoltak össze a kertünkben, gyomot
pedig egyáltalán nem találtak.
Nagy József elmesélte, mikor évtizedekkel ezelõtt megvették feleségével
a családi házat és a házzal együtt a
megmûvelendõ kertet, egybõl neki is
láttak a kertészkedésnek, egyrészt
szakkönyvbõl szerzett ismereteik, másrészt saját tapasztalataik alapján. Mostanra sikerült olyan színvonalra fejleszteni a háztáji gazdaságot, hogy annak
még külföldrõl is a csodájára járnak
ismerõseik. – Természetesen hasznosítjuk is, ami megterem nálunk, ez egy
családellátó kert tulajdonképpen. Van
olyan fánk, amelyen négyféle gyümölcs is terem, de az összes gyümölcsfánkon többféle termés van, így tudunk helyet spórolni. 2000 óta ráadásul nálunk az egész kert vegyszermentes. Nagy József elmondta, büszkék a
város által kapott elismerésre, és az
országos versenyen szerzett minõsítésre is, hiszen kiemelt elsõ helyezettként õk jutottak tovább az országos
fordulóra ahol 71 pályázóval együtt õk
is átvehették a Magyarország legszebb
konyhakertje díjat. A 2017-es celldö-

mölki konyhakert programnak egy
különleges versenyzõje is akadt, Varga
Patrik ugyanis még csak negyedik osztályos, mégis egyik kedvenc idõtöltése
a kertészkedés. Patrik a mezõny legfiatalabb versenyzõjeként szintén elismerésben részesült a szeptember 2-i
díjátadáson. – A nagypapámmal sokat
jártunk a hegyre, ahol én is segítettem
a kertben gondozni a növényeket, és
gondoltam, hogy szívesen kipróbálnám
ezt a versenyt is. Végül édesanyámtól
azt kaptam névnapomra, hogy benevezett a programba. Patrik elmesélte,
hogy nem csak a családi háznál, de a
nagyszülei telkén is szereti kivenni a
részét a kerti munkából. A fiatal versenyzõ beszámolt arról is, hogy milyen
növényeket termesztettek a konyhakertekben: – Van többféle gyümölcsfánk, de termett a kertünkben krumpli, retek, sárgarépa, paradicsom, paprika és még sok egyéb zöldség is.”
Patrik azt is elmondta, hogy nem csak
mûvelik, de természetesen hasznosítják is a termesztett növényeket. Kertjüket a zsûri szépen gondozottnak és
igényesen mûveltnek értékelte a tavalyi évben, így a fiatal pályázó biztos
abban, hogy a következõ felhívásra is
jelentkezni fog.
Erre már nem is kell sokat várni, hiszen
Celldömölk idén is csatlakozik a
Legszebb konyhakertek programhoz,
melyhez 2017-ben 366 település
16.000 kertmûvelõje nevezett. A versenyre természetesen ezúttal is jelentkezhet bárki, aki tulajdonosa, vagy
csak mûvelõje balkonnak, kertnek, udvarnak, teleknek vagy egyéb földterületnek. Az önkormányzat hamarosan
hivatalosan is jelentkezik a program
részleteivel és a nevezési ûrlapokkal.
»NÉMETH NÓRA

Anyakönyvi hírek

Ön is segíthet!

Celldömölk Születés: Kovács Richárd és Magyar Adrien leánya:
Kinga, Pityer Ádám és Gyömörey
Adrienn leánya: Zorka, Mike Péter
és Tánczos Edina leánya: Olívia.
Halálozás: Kocsis Józsefné sz. Papp
Ilona, Farkas Ferencné sz. Lakat
Ilona, Sági Jenõné sz. Sütõ Magdolna, Balogh Gyuláné sz. Erdélyi
Vilma, Szakács Istvánné sz. Takács

Megtisztelõ lenne számunkra, ha
2017. évi személyi jövedelemadójuk
egy százalékával minél többen támogatnák a Kresznerics Ferenc Könyvtári
Kultúráért Alapítvány céljainak megvalósítását. A majdan rendelkezésre álló
összeget a Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap 2019. évi ösztöndíj
keretének növelésére fogjuk fordítani.
Önzetlen hozzájárulásukat elõre is köszönjük! Alapítványunk adószáma:
18138117-1-18
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Terézia, Karát Sándorné sz. Pajor
Terézia, Kurányi Béláné sz. Sipos
Ilona, Varga Tamásné sz. Vastagh
Éva Ilona, Kulcsár János, Lang
Józsefné sz. Borsodi Erzsébet, Németh Lajos, Smidéliusz Sándorné
sz. Balogh Katalin, Romhányi László. Kemeneskápolna Születés:
Marton Zsolt és Illés Erika Andrea
leánya: Ajsa Réka.
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Emlékkoszorúzás Kresznerics Ferenc sírjánál
2015-ben új hagyományt teremtett
Celldömölk városa, hogy méltóképpen
tisztelegjen a település egyik legnevesebb alakja, Kresznerics Ferenc emléke
elõtt.
Kresznerics Ferenc 1812-tõl szolgált
Alsóságon plébánosként, majd késõbb
esperesként, itt folytatta már korábban
megkezdett átfogó nyelvészeti tevékenységét. A Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal rendszerezése
és megjelentetése után elnyerte a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja
címet, életmûve azonban máig nem
nyerte el a jelentõségének megfelelõ

megbecsülést, ezért is fontos a város
számára, hogy legalább a tudóspap
munkásságának helyszínén méltóképpen emlékezzen meg róla. Kresznerics
Ferenc 1832. január 18-án tért örök
nyugalomra, földi maradványait az alsósági temetõ õrzi. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is ezen a napon látogattak el a sírkertbe Celldömölk város
vezetõi, az intézmények és szervezetek képviselõi, valamint a Kresznerics
Ferenc-díj tulajdonosai, hogy közösen
emlékezzenek meg az alsósági esperes-plébánosról. A tudóspap sírja mellett dr. Koltai Jenõ esperesplébános
mondott rövid emlékbeszédet, hang-

súlyozva a magyar nyelv ápolásának
jelentõségét, a reformkor híres mottóját idézve, mely napjainkban ismét
visszanyeri jelentõségét, miszerint
nyelvében él a nemzet. Dr. Koltai Jenõ
kiemelte, fontos, hogy a Kresznerics-díj
tulajdonosai a kitüntetésükhöz méltó
módon állják meg helyüket saját szakterületükön, mindig szem elõtt tartva a
magyar kultúra hagyományainak ápolását. A beszéd után koszorúzás következett, a város és az intézmények vezetõi, valamint a Kresznerics-díj tulajdonosai az emlékezés virágaival tisztelegtek az egykori alsósági akadémikus
elõtt.
»NN

Elõdeink szellemi öröksége
A Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap 2018. évi ösztöndíj támogatása
A címben jelzett támogatási forma létrehozásának tervét Németh Tibor
könyvtárvezetõ jelentette be a magyar
kultúra napja 2017. évi városi ünnepségén. A civil szervezetekre vonatkozó törvényi szabályozás változásával egyidejûleg a Kresznerics Ferenc Könyvtári
Kultúráért Alapítvány e feladatot beemelte tevékenységi körébe.
Az Alapítvány felhívása 2017 novemberében jelent meg a helyi médiában,
illetve az iskolaigazgatók révén a pedagógusok közvetlenül is értesültek a
lehetõségrõl. A kiírás szerint az általános iskolák 3–7. osztályos tanulói pályázhattak, akik hátrányos szociális
helyzetük dacára felvillantották tehetségüket. A cél az, hogy minél korábban
hatékony segítséget nyújtsunk a tehetségszikrák erõsítéséhez.
A kiírás szellemiségének alapját Kresznerics Ferenc 1817-ben kelt végrendeletének 7. pontja képezi, amely rövidítve így fogalmaz egy ösztöndíjról:
„Stipendium adassék egy tanuló Iffjúnak (…) És a’ ki életemnek nagyobb
részét a’ tanításban töltöttem el, még
holttom után is ezen Stipendium által
tanítani fogok.”
A jövõépítés jegyében alkotó módon
õrizve a tudós pap szellemi örökségét a
pályázati eredmény kihirdetésére minden évben a Magyar Kultúra Napján, a
Kresznerics Ferenc-díj átadását követõen kerül sor. A pár napnyi eltérés Kresznerics január 18-i halálozási évfordulója és a kultúra január 22-i ünnepe között tovább erõsíti a szimbolikus kötõdést. Apró kulisszatitkot elárulva: a támogatásról döntõ kuratóriumi ülésre

Kresznerics Ferenc egykori és Dr. Koltai
Jenõ esperesplébános jelenlegi székhelyén, az alsósági plébánia épületében
került sor a tudós akadémikus sírjának
megkoszorúzását követõen.
A Tehetségtámogató Alap elsõ mûködési esztendeje a keretek óvatos megrajzolásával telt. Az ösztöndíj program
pénzügyi fedezetét Celldömölk Város
Önkormányzata, valamint az alábbi
magánszemélyek támogatták: Dörnyei
László és Dörnyei Lászlóné, valamint
Varga Péter. Köszönjük valamennyiük
nemes gesztusát! A 2018. évi 240 ezer
forintos keretösszeg biztosításához jelentõs mértékben, egyenlõ arányban
járultak hozzá a Kresznerics Ferenc
Könyvtári Kultúráért Alapítvány kuratóriumának tagjai: Esztergályos Jenõ, Dr.
Koltai Jenõ és Németh Tibor.
A Celldömölki Városi Általános Iskolából négy tanuló nyújtotta be pályázatát
és a kuratórium egyöntetûen valamennyi jelölt támogatását indokoltnak
tartotta a pályázati adatlap, az osztályfõnöki jellemzés, a kéziratos motivációs levél, illetve a hátrányos helyzet
igazolását szolgáló dokumentumok
alapján. Úgy döntöttünk, hogy az elsõ
évben nem teszünk különbséget a tá-

mogatás mértékében a tanulók között.
A diákok 60-60 ezer forint ösztöndíjban
részesülnek, amelynek folyósítására
két részletben kerül sor: a szerzõdéskötést követõen februárban, illetve a
következõ tanév kezdete elõtt, 2018
augusztusában. A Támogatási Alap
döntésérõl szóló oklevelet az alábbi tanulók vehették át Fehér László polgármestertõl, Németh Tibortól, a kuratórium elnökétõl és Esztergályos Jenõtõl,
az Alapítvány alapítójától 2018. január
22-én, a Magyar Kultúra Napja városi
ünnepségén (a képen balról jobbra):
Cziki Adrián László 7. c. osztály – osztályfõnöke Kazári Józsefné; Nagy Ramóna Adélia 6. c. osztály – osztályfõnöke Gulyásné Vass Veronika; Németh
Virág 4. d. osztály – osztályfõnöke
Németh Szilvia; Tomasits Márk 4. c.
osztály – osztályfõnöke Szabóné Tulok
Katalin. A diákok a rendezvény keretében különféle formákban (sport, vers,
zene) ízelítõt adtak tehetségükbõl.
Jelenlegi döntésünkbõl nem következik, hogy jövõre és a következõ kiírásokban is ugyanilyen formában és
mértékben fogjuk támogatni a jelentkezõket.
Bízunk abban, hogy az induló év alapján megismerik tevékenységünket és
mind a jelentkezõk, mind pedig a
támogatók oldaláról bõvülésrõl és
erõsödésrõl számolhatunk be 2019 januárjában. Hosszú távon pedig reméljük, hogy az ösztöndíjasok egykoron
majd a jövõ Kresznerics-díjasainak táborát fogják gyarapítani...
»NÉMETH TIBOR
A KRESZNERICS FERENC TEHETSÉGTÁMOGATÓ
ALAP KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
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Feltûzték a szalagot a gimnázium végzõseinek
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõsei idén január 12-én
kapták meg a felnõtté válást jelképezõ
szalagot.
Január 12-én ünnepélyes keretek között
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színháztermében került sor a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium szalagavatójára. Idén, a tavalyihoz
hasonlóan egy osztály búcsúzik az alma
matertõl, így a színpadon 36 végzõs
sorakozott fel, hogy osztályfõnökük
feltûzhesse a szalagot. Az ünnepség
kezdetén Sipos Tibor, az intézmény
igazgatója köszöntötte a közönséget.
Beszédében a változásokra, valamint az
idõ múlására hívta fel a figyelmet, hogy
lesz a gimnáziumba iratkozó kislányokból, kisfiúkból komoly, tetteiért felelõsséget vállaló fiatal felnõtt. Az intézmény igazgatója után Fehér László polgármester köszöntötte a végzõsöket.
beszédében kiemelte: – A gimnáziumi
évek alatt váltatok nagykorúvá, amelyhez különbözõ örömök és gondok társulnak. Sok erõre, figyelemre és fegyelemre van szükség ahhoz, hogy terveiteket valóra váltsátok. Ezután a pedagógusokhoz, szülõkhöz, rokonokhoz
szólt a városvezetõ, melyben reményét
fejezte ki, hogy a fiatalok megfontolt
döntést hoztak arról, hogyan folytatják
elkövetkezõ életszakaszukat, addig is
büszkén viselik a szalagot. Ezután
Rozmán László, a Sárvári Tankerület
igazgatója szólt a fiatalokhoz: – Az életnek ez a szakasza hasonlítható egy szobához, melyen egy-egy ajtó van. Ahogy
az egyik ajtó bezárul, a másik rögtön ki
is tárul. A bezáruló ajtó mögött ott van

minden, amit a Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban összegyûjtöttek:
a tudás, az emberi kapcsolatok… Hogy
a feltáruló ajtó mögött mi lesz, az nagyrészt Önökön múlik. Ágh Péter, a térség
országgyûlési képviselõje a szalagavató
eredetérõl beszélt a végzõsöknek, majd
a gimnáziumi élet meghatározó élményeit hangsúlyozta. Az életet egy filmsorozathoz hasonlította: a fiatalok élete
a sorozat elsõ évadához hasonlít,
amelyre mindig is szívesen emlékeznek
majd viszsza. A továbbiak során is a
fõszereplõk ugyancsak a fiatalok maradnak, de a produceri és rendezõi
szerepbõl is egyre többet kell átvállalni
a szülõktõl, tanároktól. – Higgyetek ma-

Pesti barokk Kern Andrással
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2017/2018-as színházi évadának második elõadására január 27én várta a nagyérdemût. A színházkedvelõ, nézõteret zsúfolásig megtöltõ
közönség a „Pesti barokk”-ot tekinthette meg az Orlai Produkciós Iroda
közremûködésével.

Dés Mihály irodalmár, újságíró, lapkiadó több évtizednyi spanyolországi tartózkodást követõen elõször 2013-ban
írt regényt magyar nyelven „Pesti barokk” címmel. Mûvébõl Kern András
készített színpadi változatot, aki amellett, hogy társszerzõként jegyzi a darabot, fõszerepet is játszik benne.
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Az 1980-as évek Budapestjén játszódó
mû fõhõsét Szabó Kimmel Tamás,
nagymamáját Kern András alakítja. A
nyolcvanas évek derekán, budapesti
bulik, szerelmi bonyodalmak, besúgók
és barátságmítoszok közepette játszódó történet fõhõse a harmincegy éves
Koszta János, aki otthonosan mozog
ebben a világban, de mégsem találja a
helyét.
Egyetlen stabil pont van az életében: a
nagyanyja. A felhíguló Kádár-korszakban kell léteznie – szeretteit elengednie, zavaros nõügyeit tisztáznia, kezdõdõ felnõttségét kitalálnia. Mennie
vagy maradnia – közben pedig élnie.
Honnan is kezdje? És hová juthat el?

gatokban, akkor minden sikerülni fog! –
zárta beszédét a képviselõ. A szalagot
viselõ végzõsök nevében Horváth Flóra
Gabriella mondott köszönõbeszédet. A
szalagavató második felében a végzõs
évfolyam mûsorával folytatódott a rendezvény, akik meglepetés dallal, fotóösszeállítással és végül a hagyományos
keringõvel kedveskedtek a közönségnek. A mûsorban a gimnázium irodalmi
színpada vers- és prózaösszeállítással
kedveskedett a közönségnek. Az iskola
a szervezõk, a szülõi munkaközösség, a
nevelõtestület és a végzõsök nevében
köszöni támogatóinak a felajánlásokat.
»LOSONCZ ANDREA
Mire megy azzal, hogy okosan látja
élete hülyeségeit? Szerethetõ, szánalomra méltó, gyenge és erõs felváltva.
És közben pesti-rendíthetetlenül pesti...
A kétfelvonásos vígjátékban a nyolcvanas évek Magyarországának, budapesti mindennapjainak kicsinyített mása
került színpadra. A retró világot ábrázoló produkcióban azok a nézõk, akik átélték a nyolcvanas évek elejének féldiktatúráját, politikai szürkeségét, gazdasági-társadalmi pangását, és tanúi
voltak az évtized vége felé kialakult
szellemi pezsgésnek, értelmiségi vitáknak meg mozgolódásoknak; õk igazán
jókat tudtak derülni ezeknek az embereknek a ma már mosolyogni való, de
akkor teljesen normálisnak látszó konfliktusain, magatartásmintáin.
»REINER ANITA
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MÛVELÕDÉS

„Gondolataim agyagba véstem…”
Szilágyi Mária keramikusmûvész életmû kiállítása a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban
Bensõséges légkör fogadja a látogatót
Szilágyi Mária keramikusmûvész életmû kiállításán, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár külön erre a
célra kialakított kiállítóterében. A közel
100 restaurált alkotásból álló tárlat a
mûvészi pálya teljességét hivatott
bemutatni. A Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár építésekor 1972ben pályázatot hirdettek egy nagyméretû fali kompozíció elkészítésére. A
zsûri Szilágyi Mária munkáját találta a
legalkalmasabbnak, a máztalan 200x
300cm-es plasztikus kép azóta is dísze
az intézménynek. Majd számos nagysikerû országos kiállítás következett.
Derkovits terem Budapest, Mûcsarnok
Budapest, KMKK 1975, 1977, I., II., V.
Országos Kerámia Biennálé Pécs. Mûvei közgyûjteményben az Iparmûvészeti Múzeumban Budapesten találhatóak meg. Az a figyelem, amely végigkísérte a mûvészt Kemenesalján, arra a
nemes gesztusra késztette, hogy Celldömölk várossá avatásának alkalmából
1979. január 06-án életmûvét a városnak ajándékozza. A kerámiák 1999-ben
kerültek Celldömölkre. Azóta több
alkalommal nyílt kiállítás a mûvelõdési
központ galériáján. 2012 szeptemberétõl a hagyaték restaurálásra került,
2015. november 27-én emlékkiállítás
nyílt a Móritz Galérián.
Szilágyi Mária Krasznokvajdán született
1916-ban, majd Jászszentandrásra költözött szüleivel, itt töltötte elsõ, legfogékonyabb éveit is. Az Alföld jellegzetes, népi hagyományaival már gyermekkorában megismerkedett. Tanulmányait a Magyar Királyi Iparmûvészeti Fõiskolán végezte, mesterei Orbán
Antal, Simay Imre, Domanovszky Endre
voltak. Pályázaton elnyert ösztöndíjjal
Olaszországban Vittorio Del Colbertaldo
tanítványa volt.
Az 1960-70-es évek magyar képzõ- és
iparmûvészetében nagy nemzetközi
mércével is mérhetõ sikert és színvonalat három ágazat ért el: a képgrafika,
a textilmûvészet és a kerámia. Mindhárom terület sikerének okai másban
keresendõk. A kerámiában egy-egy
kimagasló személyiség nagy ívû mûvészete bontakozott ki. Gádor István,
Kovács Margit, Gorka Lívia – valamenynyien Szilágyi Mária kortársai. A kerámia hazai mesterei közül Gádor István
volt a példaképe, aki az üvegmázas felület kombinációknak volt a megalapozója hazánkban. Szilágyi Mária egyéni

módon alakított krakklé/ üvegmázas
kerámiáin a máz repesztését nem bízta a véletlenre, hanem a kifejezés kívánalmai szerint irányítani tudta a folyamatot. A jó keramikusnak egyszerre
kell lennie jó festõnek és szobrásznak,
mérnöki színvonalon kell ismernie az
anyagok és a mázak tulajdonságait, a
különbözõ hõfokok hatásait. Fehér kerámiáin csupán berakásként alkalmazott tükörlapok és gyöngyök ezüstös
ragyogása, formai tagolása révén
fellépõ fény-árnyék hatások bontják
meg a fehérséget. A Maskura kompozíció a prekolumbiánus kultúrákra emlékeztetõ motívumokból épül fel,
nagyméretû vázáin a görög amphorák
nemes egyszerû vonalait és arány-

rendszerét láthatjuk újrafogalmazva.
Az Ádám - Éva portré, a Mátyás király,
az életfák szerves alkotói szemléletrõl,
öntörvényû kompozíciós rend megalkotásáról szólnak, használva a népi
szimbólumrendszert, nagy múltú jelképeinket, melyek az õsi hitvilágunkból
erednek. Az életfák madárfigurái a nõi
szeretetet jelképezik, de önvallomások
is egyben.
Alkotásai a magyar népmûvészet és
folklór motívumkincsére és világszemléletére épülnek, mégis áthatja õket
egyfajta konstruktivista vonulat, a modern kor lenyomata betonba ágyazva.
Geometrikus formák, párhuzamos sávos díszítések, mélyített alakzatok,
tradíció és korszerûség. Súlyos agyagba gyúrva, színes mázzal égetve
bontakoznak ki elõttünk a három dimenzióba komponált figurák mûfaji és
tematikai sokrétûségei. Mûvészetében
ötvözi a pogány magyar szokásokat,
Erdély babonás misztikumát, szinte
minden magyar táj jellegét, a kalocsai,
mezõkövesdi, kalotaszegi, szatmárcsekei stílust. Éppen abban különbözik a
népmûvészetet az elmúlt 100 évben
forrásként felhasználó mûvészek többségétõl, hogy nem elsõsorban formai
megújulást keresett. Ez a forma- és
motívumvilág a mai elidegenedett
életmód hiteles alternatívája lehet
mindenki számára, aki belép Szilágyi
Mária kerámiákba formázott különös
világába.
»NÉMETH KATALIN,
A SZILÁGYI HAGYATÉK RESTAURÁTORA
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Újabb hazai gyõzelem
Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– Gödöllõi EAC 6-2. – Celldömölk, férfi
Extraliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette: Segyevi, Bódi.
Páros: Fazekas, Kriston – Pálosi, Bak 3:1
(-9, 6, 5, 5). A celliek kettõse gyengén
kezdett, az elsõ játszmát meglepetésre a vendégek nyerték. A folytatásban
kijött a tudásbeli különbség, és papírforma eredmény született. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Kriston – Bak 3:1 (-9, 6,
5, 5). Kriston átaludta az elsõ szettet,
de szerencsére idõben összekapta ma-

gát, és hozta a kötelezõt. (2-0) Szita –
Martinecz 1:3 (-6, 13, -8, -9) Az elveszített elsõ szett megfogta Szitát, aki a
folytatásban fejben szétesett, így nem
tudta megfordítani a mérkõzést. (2-1)
Fazekas – Pálosi 2:3 (5, -5, -8, 8, -2) A
nap második nagy meglepetését Fazekas szállította, akinek több lehetõsége
is volt megnyerni a mérkõzést, mégis
alul maradt Pálosival szemben. (2-2)
2. kör: Kriston – Martinecz 3:0 (10, 12,
6) Ez az összecsapás is okozott némi izgalmat a celliek körében, de végül si-

Magabiztos gyõzelem a rangadón
Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels
– Floratom Szeged AC Probart 6:2 – asztalitenisz extraliga-mérkõzés, Celldömölk. Vezette: Bódi, Segyevi.
Páros: Fazekas, Kriston – Németh, Vitsek 3:0 (8, 11, 5) A vártnál sokkal
könnyebben nyerte az összecsapást a
celli kettõs. Magabiztosan, koncentráltan játszottak Fazekasék. (1-0)
Egyéni 1. kör: Fazekas – Vitsek 3:0 (8, 9,
7) A rutinos Vitsek ellen nehezebb csatára számított Fazekas, ám jó játékának
köszönhetõen simán nyert. (2-0), Kriston – Németh 3:2 (-5, 5, -4, 8, 6) Nagy
csatát hozott ez a párharc. Kriston két-

r

szer is hátrányba került, de nagyot
küzdve fordítani tudott. A döntõ szettet
sem kezdte jól a celli, de 1-4-rõl már
nem volt megállás, és megérdemelten
nyert. (3-0), Szita – Timafalvi 3:1 (8, -8,
6, 7) Nem kezdett jól Szita, és néha a
szerencsével is hadilábon állt, de a végére kijött a két játékos közti tudáskülönbség. (4-0)
2. kör: Fazekas – Németh 0:3 (-7, -7, -8)
A szegedi játékos végig jobban koncentrált, és nagyobb elszántsággal küzdött,
gyõzelme megérdemelt. (4-1), Szita –
Vitsek 2:3 (-7, 6, -9, 6, -5) Fordulatos,
izgalmas mérkõzés volt, ahol Vitseknek

minden összejött, tetszetõs labdameneteket tudott megnyerni. Szita idegesebbnek tûnt ellenfelénél, ez is okozhatta vesztét. (4-2), Kriston – Timafalvi 3:0
(6, 9, 9) A fiatal szegedi játékos mindent
elkövetett, de fejet kellett hajtania a
nagyobb tudás elõtt. (5-2)
3. kör: Szita – Németh 3:1 (9, -7, 8, 9)
Szita megizzadt minden egyes pontért,
de ezúttal végig összeszedetten tudott
játszani, és megérdemelten gyõzte le
ellenfelét. (6-2)
Rangadónak indult a találkozó, ám a jó
formában játszó celliek végül simán szerezték meg a 3 bajnoki pontot. A mérkõzés eleji páros nem jelentett nehézséget a mieinknek, és egyéniben is a vártnál könnyebb celli sikerek születtek.»CSL

Gyõzelemmel kezdtek sakkozóink

Celldömölki VSE – Vasalja 3-3
Celldömölki VSE – Vasalja 4,5-1,5
Nem várt könnyû nyitóforduló a celldömölki sakkozókra, ugyanis a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában
rendezett dupla fordulóban az elõzõ
évek bajnokát, a Vasalja csapatát fogadták. A kiírás szerint egy játéknapon
két fordulót játszanak a csapatok. Két
mérkõzés ellenkezõ színekkel, a partik
2 x 1 óra játékidõvel zajlanak. Az új
versenykiírásban az elsõ két táblán

nincsenek megkötések, ez kedvezett a
cellieknek, ezáltal a csapat jelentõsen
erõsödni tudott. Az elsõ táblán ifj. Czupor Attila játszott, aki egyébként a Haladás VSE játékosa, valamint Katona
János, aki a Sárvár NB II-es csapatának
tagja, a versenykiírás alapján azonban
vendégjátékosként más kluboknál is
szerepelhetnek. Nagyszerûen kezdett a
házigazda, hisz két gyõzelemmel
nyitotta az elsõ mérkõzést, de a Vasalja
a végére egyenlíteni tudott, így 3-3-al

A Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels hazai extraliga-mérkõzései
02.16. péntek

04.13. péntek

17:00 Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels – Komló Sport Kft.

04.14. szombat 15:00 Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels – PTE PEAC Kalo Méh
05.18. péntek

ért véget az elsõ óra. A visszavágón
már nem hagyott esélyt ellenfelének a
Celldömölk, fölényes, 4,5-1,5 arányú
gyõzelmet aratott. A remek rajtot
követõen, február 4-én Bükre utazik a
csapat.
A csapat pontszerzõi a két fordulóban:
Czupor Attila és Döbrönte László 2-2
gyõzelem;
Kasza István, Szücs Tibor, Falusi Tamás
1-1 gyõzelem;
Piri Tamás 1 döntetlen.
»CSUKA L.

» APRÓHIRDETÉS

17:00 Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels – DVTK

02.17. szombat 15:00 Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels – SZERVA ASE Szécsény
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mának tûnõ 3-0 lett a vége. A gödöllõi
játékos alaposan megizzasztotta Kristont. (3-2) Fazekas – Bak 3:0 (7, 2, 7)
Ezúttal azt láttuk, amit szerettünk volna. Fazekas tudásának megfelelõen
játszva, magabiztos gyõzelmet aratott.
(4-2) Szita – Pálosi 3:1 (-7, 4, 5, 8). Szita
ezúttal is elbukta az elsõ szettet, de sikerült összeszednie magát, és a folytatásban leiskolázta ellenfelét. (5-2).
3. forduló: Fazekas – Martinecz 3:0 (7,
10, 9). Fazekas sima gyõzelmet aratott.
(6-2).
Gyõzött: Fazekas 2, Kriston 2, Szita 1,
Fazekas-Kriston páros, illetve Pálosi 1,
»CSUKA LÁSZLÓ
Martinecz 2.

17:00 Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels – TURRIS SE Sopron

Celldömölkön a Kossuth u. 16.
sz. alatt 2. emeleti 35 m2-es
lakás 2018. február 1-tõl min.
egy évre kiadó
Telefon: +36 70 9412077.

Új Kemenesalja » 2018. 02. 02.

» SPORT

Továbbra is veretlenül
CVSE KSZ – Vépi Kosárlabda Csapat 6922 (22-2, 12-7, 14-5, 21-8), bajnoki
kosárlabda-mérkõzés, Celldömölk, vezette: Pál B., Németh B.
CVSE KSZ: Esztergályos M. 8, Németh B.
4, Szabó B. 22/6, Orbán T. 14, Rozmán
K. 4. cserék: Bíró E. 5/3, Hérincs R.,
Gaál T. 7/3, Somogyi Á. 5/3. Játékosedzõ: Szabó Bence
Gyorsan kialakította megnyugtató elõnyét a házigazda, és uralta a játékot az
elsõ tíz percben. A játék képét hûen
tükrözi, hogy a vépiek az elsõ negyedben mindössze 2 pontig jutottak. A
második felvonás is magabiztos celli
fölényt hozott, minden játékosát játszatni tudta Szabó Bence, és bármilyen
összetételû ötös is volt a pályán, a vendégek nem tudtak faragni hátrányukból. A második félidõben sem tudott
váltani a Vép, számolatlanul szórta kosarait a CVSE. A végére nem maradt
már kérdés, csupán annyi, hogy milyen
arányú celldömölki siker születik. Végig
magabiztosan játszva, megérdemelten
nyerte meg ezt a találkozót is a CVSE
KSZ együttese, így õrzi százszázalékos
mérlegét.
CVSE KSZ – Vasi Kosár Klub 57-52 (1814, 14-13, 14-8, 11-17), bajnoki
kosárlabda-mérkõzés, Celldömölk, vezette: Esztergályos R., Pál B.

CVSE KSZ: Esztergályos M. 11, Németh
B., Szabó B. 21/3, Orbán T. 4, Rozmán
K. 5. cserék: Bíró E. 2, Hérincs R. 3/3,
Kovács B., Somogyi Á. 11, Tóth B.,
játékos-edzõ: Szabó Bence
Igazi rangadói hangulatban kezdõdött
a találkozó. A szép számú szurkolósereg nagy lelkesedéssel biztatta az alapszakasz elsõségre törõ hazaiakat, akik
jól kezdték a találkozót. Az elsõ
percektõl látszott, hogy ez lehet a szezon eddigi legnehezebb összecsapása,
hisz a jó celli teljesítmény ellenére sem
tudott komoly elõnyt kidolgozni Szabó
Bence
együttese,
2-3
pontos
elõnyének õrzéséhez komoly energiákat kellett mozgósítania. Az elsõ negyed után egy még harcosabb vendégcsapatot láthattunk, olykor a szó
legszorosabb értelmében, sok fault és
reklamálás jellemezte a mérkõzés
ezen szakaszát. Ez azonban nem zavarta meg a cellieket, ezt a játékrészt is
egy ponttal nyerni tudták, így már öttel vezettek a félidei szünet elõtt. A
folytatásban is parázs, remek színvonalú meccset láthattunk, és a harmadik
negyedben már komolyabb hazai vezetésnek is örülhettünk. Az utolsó felvonást megnyerte ugyan a Vasi Kosár
Klub, a mérkõzést azonban nem tudta,
így újabb gyõzelmével nagy lépést tett

a CVSE KSZ az alapszakasz megnyerése
felé.

Lapzárta után

Szombathelyi SI KA U18/B – CVSE KSZ
36-71 (9-19, 13-14, 9-21, 5-17)
»CSUKA L.

Bajnoki mérkõzések

NB II.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Várpalotai Bányász SK 7 : 11
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 2, Iván
Bertold – Lukács Balázs páros.
Mind a négy döntõ játszmás mérkõzést elvesztettük, így nem sikerült
pontot szerezni.

NB III.

Széchenyi ESE – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS IV. 6 : 12
Jakus Tamás 4, Fehér László 3, Bakonyi
Bertalan 2, Harkály Bálint 2, Bakonyi
Bertalan – Harkály Bálint páros.
Az egységesebb és jobb erõkbõl álló
csapatunk simán nyerte a mérkõzést.
Turris SE Sopron III. – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS V. 5 : 13
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 3, Máthé
Gyula 3, Csapó László 1, Teket Attila –
Szabó Ferenc, Máthé Gyula – Csapó
László párosok.
Együttesünk könnyedén hozta a kötelezõt.

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának
Polgármestere pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi
költségelven megállapított lakbérû lakás
bérbeadására:
Celldömölk, Hollósy tér 1. 1/5.
A lakás jellemzõi: komfortos (gázkonvektoros), 2 szoba, konyha, kamra, fürdõszoba, WC, közlekedõ, elõtér.
Területe: 57 m2.
Bérleti díja: 35.055 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2018. február 5tõl telefonon történõ elõzetes egyeztetés alapján hétfõ–csütörtök 8–16, pén-
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

tek 8–12 óráig. Pályázat benyújtásának
határideje: 2018. február 9. (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
2018. február 9-én (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 li-

citet 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: 2018. február 12.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk,
Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a
95/777-813-as vagy a 06/70-9771318-as telefonon kapható.

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú 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.

13

14

Kiniczky
Mérnöki Iroda Kft.
Építészmérnököt
keresünk, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk.
Érd. +36 70 3174194

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

A ma már világszerte ismert családi vállalkozás, a Wewalka frisstészta gyártó 1987‐ben mestercukrászatként alakult.
Celldömölki telephelyünk további terjeszkedésünk szempontjából központi jelentőséggel bír, és tovább erősödik.
Székhelyünk Ausztriában, Bécstől délre található. Nemzetközi márkák és kereskedők partnerei vagyunk, termékeinket közel
30 országban értékesítjük, valamint az USA‐ban értékesítési központokat működtetünk. Több, mint 500 munkatársunk szakmai tudásával,
szociális kompetenciáival és továbbképzésre való motivációjával tűnik ki.
A Wewalka Akadémián magasan képzett trénereink gondoskodnak csapatunk folyamatos oktatásáról és továbbképzéséről.
Friss tészta gyártósorunk bővítéséhez azonnali kezdéssel keresünk munkatársakat a következő pozícióba:
TÉSZTAKEVERŐ
CSOMAGOLÓ
Ideális élelmiszeripari végzettségű jelentkezők számára, akár
pályakezdőknek is.
– az előírt munkautasítások, higiéniai, biztonsági előírások betartása
– a visszamaradó tészta és a nyersanyagok helyes tárolása
– mérési munkák megfelelő elvégzése
– az előírt dokumentumok pontos kitöltése

Ideális minden jelentkező számára, akár pályakezdőknek is. Feladatok:
– a termékek hűtésének és annak dokumentálásának helyes végzése
– a kész termékek raklapra helyezése a megrendelések szerint
– a kész raklapok megfelelő kezelése, elrendezése
Szakmai kompetenciák: – élelmiszeriparban szerzett tapasztalat
– számítógépes ismeret
Személyes kompetenciák: – önálló munkavégzés, – szorgalom, nyitottság
új feladatok elsajátítására, – csapatorientált, terhelhetőség
A régió hosszú távú munkaadójaként számos előnyt tudunk Önnek nyújtani:
– Biztos munkahely egy folyamatosan növekvő vállalkozásban. – Prémiumrendszer, Egészségpénztári kártya jogosultság, Erzsébet kártya feltöltés,
ingyenes gyümölcs minden dolgozó számára. – Tervezhető 3 műszakos műszakrend. Túlóra vállalása. – Saját dolgozói buszjárat. Tömegközlekedéssel
való bejárás esetén 100%‐os támogatás. – Rendszeres infónapok és céges rendezvények. – Karrierlehetőség; szakmai és személyes fejlődési lehetőség a
saját Wewalka Akadémiánknak köszönhetően.
Ha szívesen végzi munkáját csapatban, megbízható személyiségnek tartja magát, csatlakozzon egy tradicionális családi vállalkozáshoz ahol
fő érték a Bizalom és Egymásra figyelés.

Wewalka Kft | személyügy | Pápai utca 27. | 9500 Celldömölk +36 95 525 367 | jelentkezes@wewalka.hu | www.wewalka.com

