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Cell-tank

Fa-Gyula

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

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

Laminált padlót Fa-Gyulától!

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Raktárról kínáljuk,
azonnal vihetõ.

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

Az extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy:
A gazdaságos 7 mm-es Világos tölgy:
A vadító 7 mm-es Vadcseresznye:
Szuper áron a 8 mm-es Arany alma:
A különleges 8 mm-es Gyémánt tölgy:
A rusztikus 8 mm-es Tigris tölgy:
A klasszikus 8 mm-es Nosztalgia tölgy:
Az elegáns 8 mm-es Szil:

ÚJ 2995 Ft/m2
ÚJ 2290 Ft/m2
2290 Ft/m2
2390 Ft/m2
ÚJ 2690 Ft/m2
2690 Ft/m2
ÚJ 2690 Ft/m2
2890 Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc
minden parkettához!
Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
Extra vastag hõszigetelõ alátét is vásárolható!

Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton
Áraink a készlet erejéig érvényesek.
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Lakásszigetelõk figyelem!
Isover Domo 10/5 cm-es (paplan)
Knauf MNP plus (táblás) érkezett
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2017-ben is mozgalmas évet zárt a város
A 2017-es év lezárásaként idén is sor
került a polgármester évértékelõ beszámolójára. A nyilvános értékelésnek
ezúttal is a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár moziterme adott
otthont, ahol Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket február 9-én.
A beszámoló természetesen ezúttal is
az elmúlt év évfordulóinak, jubileumainak felidézésével vette kezdetét, majd
a statisztikák következtek. 2017-ben
10.661 fõt számlált a város, a celldömölki tartózkodási hellyel rendelkezõkkel együtt ez a szám 13.249 fõ. A
tavalyi évben 524 születést vezettek le
a celldömölki kórházban, ebbõl 77
gyermek városi lakos is. 215-en hunytak el és 60 házasság köttetett. A beszámoló a tavalyi év beruházásaival
folytatódott: szó esett a vasútállomás
környékének és a parkolónak a fejlesztésérõl, az izsákfai szennyvízcsatornahálózat kiépítésérõl és a védõnõi szolgálat valamint a fogorvosi szakellátás
új helyre való költözésérõl:
„December 5-én avattuk fel a Bartók
Béla utcában felújított épületet, amelyben a Népjóléti Szolgálat védõnõi szolgálata és a fogorvosi szakrendelés kapott helyet. Mivel a korábbi SZTK épületet járási kormányhivatallá alakítják
át, új helyet kellett találni a fogorvosoknak, a védõnõi szolgálat pedig korszerûtlen helyen mûködött. Így esett a
választás a korábbi munkaügyi központ
épületére, amit önkormányzati forrásból, 27,5 millió forint értékben újítottunk fel. A munkálatokat a városgondnokság végezte el. Természetesen
amint forrást találunk hozzá, további
fejlesztések lesznek az épületben, hiszen a mozgássérültek számára egyelõre egy csõfelvonó áll rendelkezésre,
késõbb szükségszerû lesz egy lift kialakítása, és a fogorvosok számára is szeretnénk új székeket beszerezni.”
A fejlesztések után a Területi Operatív
Program nyertes pályázatairól számolt
be a polgármester, melynek keretében
142 millió forint jut a Koptik Odó utcai
piac infrastrukturális fejlesztésére, 95
millió forint az alsósági városrész központjának átalakítására, 220 millió forint a Vasparipa címû turisztikai projekt
megvalósításához, 16 millió forint a
Vörösmarty úti óvoda, 24 millió forint a
városi bölcsõde fejlesztésére. Mindemellett a város 119 millió forint tá-

mogatást nyert a hátrányos helyzetûek
felzárkóztatási programjára.
Az évértékelõ beszámoló Celldömölk
egészségügyi helyzetével folytatódott.
Ahogy az a várost bemutató kisfilmbõl
is kiderült, 2017. január 1-tõl megszûnt
a celldömölki kórház önállósága: a megyei Markusovszky kórház tagintézménye lett. Az államosítás után is maradtak azonban a városvezetés kezében
az egészségügyhöz kapcsolódó feladatok, amelyekrõl az önkormányzat a továbbiakban is korszerûbb körülmények
között szeretne gondoskodni. Az egykori SZTK épületébõl nemcsak a fogorvosoknak kellett kiköltözniük, a háziorvosi körzetnek is új helyet kellett találni. A 2. számú háziorvosi körzet betegeit az ügyeleti épületben látják el tavasz óta. Az orvosi ügyeletnek is új helyet kellett találni a kórház területén. A
kiürült SZTK-épületet tavaly elkezdték
átalakítani, most a végsõ simítások zajlanak, márciustól járási kormányhivatalként funkcionál majd. Az egészségügyrõl szóló beszámolót a város oktatási és nevelési rendszerének statisztikáiról, valamint az iskolák mûködésében bekövetkezett változásokról szóló
tájékoztató követte:
„Városunkban egy bölcsõde, két óvoda
két tagintézménnyel, egy általános iskola egy tagintézménnyel, két középiskola és egy mûvészeti iskola mûködik.
A Népjóléti Szolgálat által mûködtetett
bölcsõdébe járó gyermekek száma 48
fõ, közülük 8 vidéki, akik 7 környezõ településrõl járnak be. A Celldömölki Városi Óvodába 285 gyermek jár, 91 fõ a
Koptik utcai, 128 fõ a Vörösmarty utcai,

66 fõ az Alsósági óvodába. A Hajnalcsillag Evangélikus Óvodába 54 gyermek
jár. Ebbõl következik, hogy a bölcsõdés
és óvodás korú gyermekek közül 387en veszik igénybe az intézményeink
által nyújtott lehetõségeket. Az általános iskolák közül a Celldömölki Városi
Általános Iskolában 640-en, az Alsósági
Tagiskolában 159-en, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolában 290-en
kezdték a tavalyi tanévet. A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
226 tanuló tanul hat, illetve négy évfolyamos képzésben. A Szombathelyi
Mûszaki Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 188 nappali tagozatos diákkal kezdték az évet négy szakgimnáziumi, hat szakközépiskolai és két technikusi osztályban, õk vendéglátás-szervezõ, informatikai rendszerüzemeltetõ,
cukrász-pék, ipari gépész és asztalos
szakokon tanulhatnak. Az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola létszáma jelenleg 184 fõ, akik óvodás, általános és középiskolás és felsõoktatásba járó fiatalok. Összesen 2074 gyermek és fiatal jár Celldömölkre oktatásinevelési intézménybe.”
A polgármester beszámolt továbbá arról, hogy 2017. január 1-tõl a kórházzal
együtt az iskolák mûködtetésében is
változás történt: az önkormányzattól a
fenntartás után a mûködtetés jogát is
megvonta az állam. Vagyongazdaként
az önkormányzat azonban örül annak,
hogy az intézményfenntartóknak köszönhetõen az általános iskola, a gimnázium és a szakképzõ iskola épületei
is felújításon mennek, mehetnek keresztül. Ezt követõen a gazdasági szféra fejlõdésével, az egyházak és a városi intézmények mûködésével és rendezvényeivel folytatódott a beszámoló. Majd a celldömölki sportélet és
sportberuházások beszámolói következtek. Két sportág, az asztalitenisz és
a labdarúgás számára épül és bõvül a
sportkomplexum a CVSE-sporttelepen.
A meglévõ stadionépület korszerûsítése, a tribün lefedése, az új asztalitenisz-csarnok megépítése több ütemben valósul meg. A kivitelezésre már
2017-ben megköttetett a szerzõdés, az
alapok azonban már idén kerültek elhelyezésre. A 2017-es év polgármesteri értékelõje város egyediségét és
egységét õrzõ jelképek és szimbólumok bemutatásával zárult.
»NÉMETH N.
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Jelentõs döntésekben határozott a város képviselõ-testülete
2018. február 07-én tartotta soros ülését Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Elsõ napirendi pontban Fehér László
polgármester ismertette a két ülés között történteket, majd elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2018. évi
pénzügyi tervét, a közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat és a tárgyévet követõ három év tervezett elõirányzatait (a
város költségvetésérõl részletesen következõ lapszámunkban számolunk be).
Döntöttek a város nagyrendezvényi
tervérõl is, mely szerint az állami, nemzeti, valamint önkormányzati ünnepeinken felül az immár hagyományossá
vált, évrõl évre megrendezésre kerülõ
helyi nagyrendezvények terve a
következõképpen alakul: április 20.,
21., 22-én a Tulipánfesztivál nyitja a
sort, mely május 26-27-én az Alsósági
Tavaszi Napokkal, június 9-10-én a
Dömölki Napokkal, július 7-én az Ataru
Taiko Kráterhangversenyével, július 14én pedig az Izsákfai Falunappal folytatódik, és szeptember 28., 29., 30-án a
Sághegyi Szüreti Napokkal zárul. Az idei
év kiemelt sportrendezvényei lesznek:
május 12-én a nemzetközi sakkverseny, majd Magyarország erõs embere
országos bajnokság döntõje, illetve a
Négy Város Labdarúgó Tornája. Fentieken felül számos önkormányzati, intéz-

ményi, civil szervezetek által szervezett
rendezvény lesz, melyet saját forrásból
finanszíroznak. Ilyenek: a Total Plan
független filmesek fesztiválja, a Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Fesztivál, a Bárdos Fesztivál, a Celldömölki Makett Kiállítás és Verseny, az
ART 2018 – fogyatékkal élõk kulturális
fesztiválja, a Múzeumok Éjszakája, a
Vulkán fürdõ születésnapja, az 1Úton –
zarándoklat a családokért, az Európai
Mobilitási Hét, a Vulkánság Szíve, vagy
az Adventi gyertyagyújtások – a teljesség igénye nélkül.
Határozati javaslat született a piac
ideiglenes mûködtetését illetõen. Eszerint felkérik a Városgondnokságot,
hogy indítsa meg a piac mûködési engedélyének hatósági módosítását a fedett élelmiszerpiacon árusítók ideiglenes elhelyezése ügyében. Az árusítás
helyéül a mûvelõdési központ elõtti
parkolót, a katolikus templom körüli
utcák területét valamint a mûvelõdési
központ mögötti területet javasolta a
testület.
Az önkormányzatai vezetõk az egyházi
vezetõkkel egyeztetve a temetõk területén elhelyezett hulladékkonténereket
illetõen – mivel azokban nagyrészt
nem temetõi hulladék kerül – arra az
elhatározásra jutottak, hogy a temetõk
bejáratánál elhelyezett nyitott 4 m3-es
konténerek helyett 1100 literes kon-

ténerek kerüljenek a temetõkön belül
elhelyezésre.
Határoztak a képviselõk arról is, hogy
hat utca (Pórdömölk, Gáyer tér, Balassi
Bálint, Kisdobos, Martinovics és Móricz
Zsigmond) építési engedélyezési terveit elkészítteti és engedélyezteti. A
Martinovics és a Móricz Zsigmond utcák
tervezett mûszaki tartalmában már korábban megszületett a döntés, a képviselõ-testület egyet értett a tervezõ által tervezett Pórdömölk utca, Gáyer tér
és Kisdobos utca mûszaki tartalmával, a
Balassi Bálint utca tervezett mûszaki tartalmát nem fogadták el, helyette felkérik alacsonyabb bekerülési összeget
eredményezõ változat kidolgozására.
Portschy Tamás, a város fõépítésze elkészítette a törvényi rendelkezés alapján a város Településképi Arculati Kézikönyvével párhuzamosan készülõ, az
építéssel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító,
a településszerkezet, táji környezet
vagy helyi adottság miatt jelentõs területekre, a helyi építészeti örökség
védelmére, a reklámhordozók elhelyezésére és tilalmára vonatkozó követelményeket tartalmazó településképi
rendelet tervezetének szövegét. A tervezetet – a Településképi Arculati Kézikönyvvel – lakossági fórumra bocsátják, továbbá közzétételre kerül a város
honlapján és hirdetõtábláján.
»LA

Közös erõvel ûzte el a telet a város lakossága
Napjainkban reneszánszukat élik a régi
magyar szokások, babonák, egyre
gyakrabban kerülnek ismét felelevenítésre a rég elfeledett hagyományok,
egyre több település nyúl vissza az õsi
szokásokhoz azért, hogy azokra alapozva új, közösségépítõ rendezvényeket szervezhessen. Hasonló céllal indította útjára néhány évvel ezelõtt Celldömölk városa is télûzõ rendezvényét,
melynek keretében az elmúlt években
farsang utolsó vasárnapján a Celldömölk-Alsóság közötti területen Kemenesalja lakosai közös máglyagyújtással
és örömzenével búcsúztak az év legborúsabb évszakától.
Az idei évben valamicskét változott a
program, az ünnepi máglya ezúttal egy
központibb helyen, a Szentháromság
téren került felállításra. Ide várta a
szervezõ önkormányzat az érdeklõdõket február 11-én, a nagyböjt elõtti
utolsó vasárnapon, hogy egy közös
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mulatsággal együtt ûzhessék minél
messzebb a telet, és köszönthessék
minél hamarabb a várva várt tavaszt. A
rendezvény alkalmából szépszámú közönség gyûlt össze vasárnap délután a
város fõterén, akiket a szervezõk természetesen ezúttal is forró italokkal,
teával, forralt borral és persze péksüteményekkel vártak. Az idõjárásra sem
lehetett panasza a rendezvény résztvevõinek, így nem csoda, hogy az idõsebbek mellett sok-sok kisgyermek is

kilátogatott a térre a vidám télûzõ eseményre. Jelmezversenyt is hirdettek a
szervezõk, így a vállalkozóbb szellemû
fiatalok álarcokban, maskarákban jelentek meg az eseményen. A program
nyitásaként az önkormányzat nevében
Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte a résztvevõket, majd Ziembiczki
Dóra énekes elõadása színesítette a
rendezvényt. Dóra nem csak színvonalas énekes produkciójával járult hozzá
a programhoz, dalaival zenés játékra is
buzdította a közönség legifjabb tagjait.
Így, miközben a képviselõ-testület és a
Városgondnokság munkatársai közös
erõvel lángra lobbantották a város
téltemetõ máglyáját, a gyermekek
vidám tánccal és énekkel ûzték minél
messzebbre a téli hideget. A város téltemetõ, tavaszköszöntõ ünnepsége habár új helyszínen, mégis a megszokott
jókedvben és vidám, élénk hangulatban telt a 2018-as évben is.
»NÉMETH NÓRA
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Szociális segítõ az óvodai, iskolai munka szolgálatában
2017. október 26-án tartotta a Népjóléti
Szolgálat annak az EFOP pályázatnak a projektnyitó rendezvényét, mely az óvodai és
iskolai szociális segítõ tevékenységének
fejlesztését tûzte ki céljául.
A projekt elsõdleges feladata, ahogy az a
nyitóeseményen is elhangzott, hogy az
óvodák és iskolák kapcsán a segítségnek
olyan eszköztárát alakítsa ki és vezesse be,
mellyel a veszélyeztetett gyermekek minél
elõbb kiszûrhetõk, veszélyeztetett helyzetük pedig a korai szakaszban megszüntethetõ. A projekt azóta sikeresen elindult,
és már túl is van az elsõ mérföldkövön. A
pályázat részleteirõl Tüzesné Kovács
Katalin, a Népjóléti Szolgálat óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenységet végzõ
munkatársa számolt be:
– A pályázat szempontjából fontos megemlíteni, hogy 2018-tól a szociális segítõmunka kötelezõ feladatellátássá válik a
gyermekjóléti központok számára. Ehhez
szükséges, hogy addigra már egy szakszerû, hatékony és mûködõképes minta álljon az intézmények és a szociális segítõk
részére. A Népjóléti Szolgálat szociális
segítõje alá a jelenlegi szabályozások alapján öt település (Celldömölk, Ostffyasszonyfa, Kemenesmagasi, Kenyeri és Kemenesmihályfa), összesen 12 intézmény, 7 óvoda
és 5 iskola tartozik. A projekt elemeit képezik az egyéni, a csoportos és a közösségi
programok, foglalkozások megszervezése
és lebonyolítása. Ezidáig csoportos foglalkozás keretében a 3. osztályosok számára
szerveztünk programot az egészséges élet-

mód jegyében. Emellett a pályaválasztás
elõtt állók számára tartottunk elõadásokat:
a 7. osztályosoknak a pályaválasztás témakörében, míg a 8. osztályosok számára a
pályaorientációról, a konkrét továbbtanulási
lehetõségekrõl a különbözõ intézményekben. A közösségi segítõ tevékenység keretében az elsõdleges feladat a szolgáltatás
megismertetése volt. Ennek érdekében
SzM értekezleteken, szülõi értekezleteken
vettünk részt (összesen 11 csoport értekezletén), ahol a szülõk és a pedagógusok
számára is próbáltuk bemutatni az iskolai
szociális segítõ tevékenységi körét, átláthatóvá tenni feladatát. Bemutatni, hogyan
képez a szociális segítõ hidat az iskola és a
szociális ellátó rendszer között arra fókuszálva, hogy a problémák helyben legyenek kezelhetõk. Mindemellett vannak
még egyéni esetkezelések, melyek minden
esetben az adott intézmény vezetõjével,
valamint az ifjúságsegítõkkel való konzultáció alapján zajlottak. Ezek a foglalkozások
az eddigi benyomások alapján pozitívan
értékelhetõk, habár a jelenlegi rendszerben
mindössze 1 fõ szociális segítõ jut 1700
gyermekre, mégis az tapasztalható, hogy a
gyermekek gyakran szívesebben nyílnak
meg egy, az iskola rendszerétõl valamelyest független, külsõ szakértõ számára. Az
intézmények hozzáállásáról is csak pozitívan lehet nyilatkozni, az óvodák és iskolák
abszolút együttmûködõk, a szociális segítõ
munkáját valós segítségként értékelik. A
munkának azonban egyelõre csak az elsõ
mérföldkövénél tartunk. A jövõbeli feladatok és tervek között szerepelnek az óvo-

dákban a csoportmegfigyelések, melyek az
óvodapedagógusok munkáját segítik elõ,
valamint a tavasz során különféle gyermekprogramok szervezése, kirándulások és
koncertek rendezése.
Az iskolák számára szervezett programok
közül kiemelhetõ drámapedagógiai képzésünk, melyet az ostffyasszonyfai általános
iskolában szervezünk meg egy hat alkalmas képzés keretében. Hasonló csoportos
képzéseink közé tartozik a kortársvezetõképzés. Ez a tematikus foglalkozássorozatunk nem direkt pedagógiai módszerekkel,
hanem a mindennapi élethelyzetekre alapozva, azokhoz alkalmazkodva a problémamegoldásra épül. Szervezünk továbbá különféle prevenciós foglalkozásokat is,
elsõsorban a leszakadás és a veszélyeztetettség csökkentése érdekében. Foglalkozásainkkal azonban nem csak a gyermekeket szólítjuk meg, hanem a szülõket
és a pedagógusokat is. Számukra is szervezünk elõadásokat, a közeljövõben például az érzelmi intelligencia, valamint az autizmus témakörében. Ezek a témák jelenleg
rendkívül aktuálisak az integrált oktatásban
felmerülõ problémák kezelése érdekében.
A fent említett példák mellett azonban
még számos egyéb akcióra, programra,
képzésre, elõadásra, táborra kerül sor a
pályázat keretében, melyekrõl az érintett
célcsoportokat az intézményeken keresztül
tájékoztatjuk. Az EFOP 32 millió forintos támogatásból megvalósuló óvodai és iskolai
szociális segítõ tevékenység fejlesztését
célzó pályázata 2019. április 15-én zárul.
»NÉMETH N.

Politikai hirdetés
Az Új Kemenesalja a 2018. április 8-i országgyûlési
választás elõtt ingyenes bemutatkozási lehetõséget kínál a jelölteket állító szervezeteknek, illetve a
független jelölteknek. Az egyenlõ esély elvét szem
elõtt tartva ezek az ingyenes politikai hirdetések
ugyanabban a lapszámban, 2018. március 30-án jelennek meg. A bemutatkozásra a pártok, illetve
szervezetek által jelölt országgyûlési képviselõjelölteknek egy teljes újságoldalt, a független országgyûlési képviselõjelölteknek fél újságoldalt bocsátunk
a rendelkezésükre. Kérem, hogy azok, akik az ingyenes
hirdetési lehetõséget igénybe kívánják venni, március
16-ig jelezzék a 06 70/335-4109-es telefonszámon.
Kérem, hogy a közölni kívánt szövegeket és képanyagokat március 23-áig juttassák el elektonikus formában a következõ e-mail címre: losoncz.andrea
@cellkabel.hu. A késõbb leadott anyagokkal nem áll
módunkban foglalkozni. Az ingyenes bemutatkozási
lehetõségen kívül fizetett politikai hirdetéseknek is helyet adunk a szabad lapterjedelemtõl függõen. Az ezzel kapcsolatos részletek a város honlapján olvashatók.
»DR. GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA
FELELÕS SZERKESZTÕ
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Szalagavató ünnepség és bál az Eötvösben
Az SZMSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának
végzõsei február 10-én ölthették
magukra az érettséget jelképezõ emlékszalagokat. Az iskola szalagavató
ünnepségét a köszöntõk sora mellett
az idei évben is színes mûsor kísérte.
A tanév egyik legjelentõsebb eseményére került sor február 10-én az
SZMSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája intézményében,
szalagavató ünnepségre gyülekeztek az
épület aulájában diákok, tanárok,
szülõk és hozzátartozók. A rendezvény
a végzõs osztályok bevonulásával vette
kezdetét, a nagy nap alkalmából az idei

évben 34 diák kapta meg a felnõttkor
küszöbét szimbolizáló szalagot. A nap
fõszereplõit diáktársuk, Burján Bianka
Illés Eszter: Szalagavatóra címû versével
köszöntötte, majd a város képviseletében Söptei Józsefné alpolgármester
szólt a végzõs tanulókhoz: „Talán még
nagymama vagy nagypapa korotokban
is arról fogtok beszélni, ami ebben a
néhány évben megtörtént, a tanárokról, a diáktársakról és azokról az elengedhetetlen csínytevésekrõl, ami nélkül
nem élet a diákélet. Kívánom nektek,
hogy a mai nap emlékezetes legyen
örök életetekben, a szalagfeltûzés mindig emlékeztessen benneteket az itt eltöltött évekre, arra a tudásra és szeretetre, amivel itt benneteket felnõtté
neveltek tanáraitok.”
A szalagavatóval elkezdõdik az elválás
a középiskolától és a diákélettõl, és
ezzel együtt elkezdõdik a felkészülés az
érettségi és a szakmai vizsgákra, a
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munkára és a felnõtt életre. Ezt szimbolizálja a végzõsök örök jelképe is, az
emlékszalag, melyet az osztályfõnökök,
Hollóné Hoffmann Anita, Lukács László
és Somogyi Ákos ünnepélyes keretek

között tûztek fel a diákok ruhájára. A
szalagtûzés ünnepélyes perceit követõen Soós Andrea intézményvezetõ
tartotta meg köszöntõjét: „Tanáraitok is
elgondolkoznak ilyenkor, hogy az isko-

lában eltöltött évek alatt hogyan változtatok, hogyan alakult személyiségetek, milyenek voltatok. Lázadó kamaszok, türelmünket sokszor próbára tevõ
diákok, néha közönyösek, néha elutasítók. Alapvetõen azonban önmagatokat kerestétek, feszegettétek a határaitokat, de tudtatok együtt dolgozni, ha a
feladatok megkívánták. Sokszor álltatok
ki egymás igazáért, közösséggé váltatok az elmúlt évek alatt. Ez a pillanat
visszatekintés az együtt eltöltött idõre,
amit soha nem fogtok elfelejteni.”
A hivatalos programot az osztályok
mûsorai követték. A végzõsök a Tábortûz címû dallal készültek az ünnepi alkalomra, majd további énekes, zenéstáncos produkciók következtek, és az
osztályok kisfilmjei és fotómontázsai is
nagy derültséget okoztak a résztvevõk
számára. Mindeközben az intézmény
vezetõsége még egy meglepetéssel
készült a jeles alkalomra, az iskola
tortával ünnepelte végzõs diákjainak
szalagavató ceremóniáját. Az est elmaradhatatlan részeként természetesen a
végzõsök látványos keringõjét is megtekinthette a közönség, majd a diákszülõ nyitótánccal kezdetét vette az
ünnepi bál.
»NÉMETH NÓRA
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Az idei év Kresznerics-díjasa: Molnár Gábor
Az éppen egy évtizedes múltra visszatekintõ hagyománynak megfelelõen idén
is átadásra került a Kresznerics Ferencdíj a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Celldömölk Város Önkormányzata idén a
jeles kitüntetésben Molnár Gábor nyugalmazott kulturális- és sportszakreferenst részesítette.
„Tevékenysége központjában az oktatás és közmûvelõdés szervezése és
igazgatása mellett szellemi örökségünk, a magyar kultúra ápolása állt és
áll napjainkig, hiszen a városi kulturális
élettel nyugdíjasként is aktív kapcsolata van. Kresznerics Ferenc nevéhez is
több esemény köti. Részt vállalt a tudós-plébános tiszteletére állított emléktábla elhelyezésében, az újonnan
átnevezett Kresznerics utca avatóünnepségén beszédet mondott. Aktív hivatali tevékenysége alatt, 1993-ban
vette fel Kresznerics Ferenc nevét a városi könyvtár, és indította el a tudósról
elnevezett országos anyanyelvi versenyt. Munkája a hivatása volt, felkészültsége, a kultúra iránti elkötelezettsége példaértékû. Celldömölk közmûvelõdésében, oktatási és sport életében több évtizeden át végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Kresznerics-díj kitüntetésben részesül”
– áll a laudációban.
»Hogyan vezetett életútja a kulturális
pálya irányába?
– Mindig is a humán területek vonzottak, a gimnáziumban történelem–ének
szakos tanárnak készültem, de abban
az idõben nehéz volt pedagóguspályára menni annak, aki klerikális család-

ban nõtt fel. Helyette a könyvtáros–
népmûvelõ szakot ajánlották, amit el is
végeztem. Tehát alapvetõen nem a
közmûvelõdési vonalra készültem, hanem elsõsorban pedagógusnak, de
nem bántam meg, hogy így alakult.
Nosztalgiaképpen aztán a tanári diplomát is megszereztem, de pedagógusként nem dolgoztam.
»Ennek tükrében hogyan alakult a pályája?
– A diploma megszerzése után 1970ben Pápán kezdtem el dolgozni területi módszertani könyvtárosként, majd a
sorkatonai szolgálat következett. 1973tól 2006-os nyugdíjazásomig Celldömölk közmûvelõdésében, oktatási és
sportéletében dolgoztam különbözõ
területeken. Elõbb a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban voltam mûvészeti
elõadó, majd a Celldömölki Járási Hivatalban tevékenykedtem általános közmûvelõdési felügyelõként, és mentori
feladatokat is elláttam. 1979 szeptemberétõl 1990 októberéig, az önkormányzat megalakulásáig mûvelõdési
osztályvezetõként dolgoztam, felelve a
közmûvelõdési, oktatási, egészségügyi
és sportélethez kapcsolódó feladato-

kért. Az önkormányzati igazgatás kialakításától nyugdíjba vonulásomig oktatási, közmûvelõdési, ifjúsági és sportszakreferensi feladatokat láttam el.
Összességében öt évet közmûvelõdési
intézményben, 33 évet pedig a helyi és
térségi közigazgatásban töltöttem el.
»Több évtizedes munkájából melyik idõszakra emlékszik vissza legszívesebben?
– A járási hivatalban töltött öt évre emlékszem legszívesebben. A felelõsség a
helyi tanácsoké volt, nekünk az volt a
dolgunk, hogy felügyeljünk. Voltak
szakfelügyelõk, akik minden hónapban
adták a jelentéseket az adott iskoláról,
pedagógusairól, szaktárgyi helyzetérõl.
A rendszerváltáskor aztán megszûnt a
tanulmányi felügyelet, és az azóta eltelt évek alatt sokat változott a közigazgatás, amiben én a legtöbb évet
eltöltöttem az oktatás és kultúra területén pályafutásom során. A járásban
eltöltött öt év volt a legszabadabb, volt
úgy, hogy tizenkét általános iskola,
húsz óvoda, valamint a közmûvelõdési
intézmények tartoztak hozzám, és folyamatosan kellett ezeket látogatni,
így az íróasztal mellett nem sokat
ültem abban az idõben.
»Mit jelent az Ön számára ez az elismerés?
– Sokat jelent, mert van már ugyan pár
kitüntetésem, amiket különbözõ civil
szervezetektõl kaptam, de egyik sem
olyan, ami közvetlenül a közmûvelõdéshez kötõdne. Ezért különösen kedves számomra a most kapott Kresznerics-díj, mert ezt közmûvelõdési munkám elismeréseként kaptam.
»REINER ANITA

Tulipánfesztivál Celldömölk 2018. április 20–21–22.
A városban
negyedik
alka lom mal
meg ren de zésre kerülõ
mû vé szeti,
hagyományõrzõ rendezvény: népmûvészeti kirakodóvásár és kiállítás,
néptánc és népzene találkozó, vásári komédiák, báb és színjátszó elõadások, táncbemutatók, szabadtéri
koncertek, kézmûves foglalkozások
és interaktív játszóházak, helyi ételek és italok kóstolója várják az
érdeklõdõket. Valamennyi program
a tavaszt köszönti, melynek egyik
jelképe a tulipán.

„Minden ami tulipán”
kreatív alkotópályázat
A pályázat témája a tulipán mint virág és szimbólum. A mûvek bármely
technikával, anyagból és nagyságban készülhetnek. Kategóriák: óvodás, általános iskolás, középiskolás
és felnõttek korosztálya. A pályamunkákat zsûri értékeli és díjazza.
Beadási határidõ: 2018. április 15.
Információ és felvilágosítás kérhetõ
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtárban, Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefonon: 95-779-302-es
telefonszámon, illetve a kmk@cellkabel.hu e-mail címen Németh Katalin szervezõnél.

„Kemenesi Piac”
2018. április 21.
Jelentkezhetnek mindazok a népmûvészek, kézmûvesek, helyi termékeket forgalmazó vállalkozók,
akik szívesen részt vennének a Tulipánfesztivál kirakodóvásárán.
A rendezvény idõpontja: 2018. április 21. (szombat) 10.00–22.00.
Információ és felvilágosítás kérhetõ
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtárban, Celldömölk, Dr.
Géfin tér 1.
Telefonon: 95-779-302-es telefonszámon, illetve a kmk@ cellkabel.hu
e-mail címen Veres Szabina szervezõnél.
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A Szent Benedek nyitotta az SzM mûsorok sorát
Ha farsang, akkor természetesen nem
maradhatnak el az iskolák szm programjai sem. A sort az idei évben a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola SzM mûsora nyitotta február 10én, a mûvelõdési központban.
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola az elmúlt hétvégén tartotta meg
hagyományos SzM mûsorát és bálját. A
mûsoroknak ezúttal is Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ adott otthont,
mely szombat este színültig telt kíváncsi szülõkkel és családtagokkal. A
programot Péntek Tünde, a szülõi
munkaközösség elnöke nyitotta, aki arra kért minden jelenlévõt, értékelje sok
örömmel és tapssal az osztályok produkcióit, hiszen minden mûsor mögött
sok-sok órányi munka és gyakorlás áll.
Majd a szülõi munkaközösség nevében
megköszönte a felkészülést minden
közremûködõ diáknak és pedagógusnak. A rövid köszöntõ után kezdetét
vette a mûsor, melynek ezúttal az angyalok diskurzusa szolgáltatta a mesés
keretet, az õ segítségükkel ismerhette
meg a közönség a Szent Benedek sokszínû diákközösségét. Az osztályok zenés-táncos produkcióit az elsõ osztá-

AZ SZM BÁLON A NYOLCADIKOS DIÁKOK KÉRTÉK FEL SZÜLEIKET A NYITÓTÁNCRA

lyos katicák nyitották, majd haladt tovább a sorozat Petivel, aki nem akart
iskolába menni, táncoló focistákkal és
hajrálányokkal, az ókori Egyiptom mitologikus alakjaival és a Macskafogó
leghírhedtebb macskáival. A táncos
elõadások között jól megfért az irodalmi színpad elõadása is, akik egy vetélkedõ díszletei közé szorították Pest
megye és Hargita megye képzeletbeli

Bállal ünnepeltek az evangélikusok
Az evangélikus bállal folytatódott Celldömölkön az idei farsangi szezon. Az
ünnepséget ezúttal is kulturális mûsor
elõzte meg, színi elõadással, énekkel,
prózával és természetesen a fiatalok
nyitótáncával.
Javában zajlik Celldömölkön a báli szezon. Az elmúlt héten az evangélikus közösség tartotta meg hagyományos farsangi ünnepségét. Az eseménynek február 3-án a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár adott otthont, itt
gyülekezett szombat kora este az evangélikus egyházközség népes közönsége,
de természetesen a kapu ezúttal is
nyitva állt felekezettõl függetlenül
minden érdeklõdõ számára. Az evangélikus bál Rác Dénes lelkész köszöntõjével vette kezdetét. A beszéd után
mûsorral folytatódott az est. Elõször a
Nemescsói Evangélikus Gyülekezet fiataljainak reformációi elõadását tekinthette meg a közönség, „Akinek szívében Krisztus keresztje…” címmel. A
zenés betétekkel tûzdelt színpadi elõadás Luther Márton életét és munkás-
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ságát mutatta be a nézõk számára. A
nemescsói ifjúság után a celldömölki
Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda szülõi
kórusa következett a színpadon, majd
az óvoda munkatársa, Földiné Csóka
Mária mondott el egy vidám mesét,
egyedi stílusban és tagadhatatlanul
nagy sikerrel. A fellépõk után aztán az
este egyik legjobban várt eseménye kö-

csatáját. A színes elõadások sorozatát a
nyolcadik osztály zárta, akik már SzM
mûsorukkal is a júniusi ballagásra hangolódtak, és nosztalgiával gondoltak
vissza az elmúlt közös évekre. Végül
Czupor Attila igazgató zárta a rendezvényt, minden jelenlévõt invitálva az
iskola nagyböjt elõtti utolsó nagy mulatságára, a hagyományos SzM bálra.
»NÉMETH NÓRA
vetkezett, a fiatalok nyitótánca. A
tizenéves párok látványos keringõje is
bizonyította, hogy a bálok hagyománya
nem kophat ki olyan könnyen a köztudatból, még mindig vannak olyan lelkes
fiatalok, akik szívesen mutatkoznak be
elsõbálozóként a farsangi ünnepségek
alkalmával. Az evangélikus bál vacsorával, tombolával és természetesen tánccal folytatódott szombat éjjel a mûvelõdési központban.
»NN
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MÛVELÕDÉS

Körülnéztünk a Soltis Lajos Színháznál
Év eleji beszélgetés Nagy Gábor igazgatóval
– Mint általában mindig, anyagilag
sajnos most is nehéz, elõadásainkat tekintve viszont eredményes évet zártunk – kezdi a beszélgetést Nagy Gábor. – Csaknem másfél száz elõadást
tartottunk 21 ezer fõs nézõszámmal,
ezen kívül 21 különféle mûsoros rendezvényen lépett fel egy-egy színészünk, valamint 19 fogadott elõadásunk volt 1400 nézõvel. Ezek egy része
fesztivál keretében zajlott, másik része
pedig ún. osztálytermi színházi nevelési elõadás volt, amely valamilyen
problémakört felvetve és feldolgozva
szól az iskolás korosztályhoz drámapedagógusok közremûködésével. Szokásos erdélyi turnénk is sikeresen zajlott, 26 elõadást tartottunk, 6000 nézõ
elõtt. Nagyon sikeresek voltak a felnõtteknek szóló elõadásaink, több ízben játszottuk õket teltházas közönség
elõtt (Szentivánéji álom, A cigány,
Legyen a férjem!). Nagy örömünkre
egyre nagyobb számú a felnõtt közönségünk, és Sárvárról, Szombathelyrõl is
járnak ide. A gyerekelõadások közül az
„Amika cukrászdája” tartott nagy érdeklõdésre számot, decemberben rengetegszer bemutattuk, és szeretnénk is
sokáig mûsoron tartani.
»Ez a mesejáték a mûvelõdési központ
gyermekszínház bérlet-sorozatában is
helyet kapott…
– Igen, január 19-én adtuk elõ az óvodásoknak és kisiskolásoknak. Az eredetileg
bábjátéknak íródott darabot egykori társulati tagunk, Herczeg Tamás rendezte,
és hozott létre belõle egy szószínházi
elõadást. A díszletet pedig egy egyetemista látványtervezõ álmodta meg.
»Hogyan indult a január, és mit várhat
a közönség a következõ pár hónapban
a színháztól?

Felhívás
– 13-án nagy érdeklõdés mellett megrendeztük a 16. színészbálunkat, aztán
volt egy háromnapos tréningünk a
KÁVA színházi és drámamûhely két
munkatársának vezetésével, akik a mi
drámapedagógusainkat képezték. Közben elkezdtük próbálni a 2017–2018-as
évad harmadik bérletes mesedarabját,
„A mindentlátó királylány”-t, Nagy
Zsuzsi rendezésében, amit a május elején esedékes erdélyi turnéra is viszünk.
Hamarosan pedig elkezdjük egy nagyon érdekes vállalásunk megvalósítását. „Óperenciás mesék” címmel három különbözõ rendezõnek három különbözõ mesét kell létrehozni, de úgy,
hogy egy vezérfonal mindhárom mesén végigfusson, hogy külön-külön is
játszhatók legyenek. Az erre kiírt
pályázaton elég jelentõs összeget
nyertünk, és szerencsére találtunk
megfelelõ személyeket is a rendezéshez. Az elsõ mesével már dolgoznak
felnõtt színészeink, a másodikat a most
végzõ stúdiósok viszik majd színre, a
harmadik pedig májusban kerül sorra.
Azt tervezzük, hogy ezekkel a mesékkel meg is lesz a következõ évad
elsõ mese elõadása. Készülünk a
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválra, melynek Vas megyei
fordulója április 6-án lesz. Június közepén rendezzük a hagyományos Soltis

Asszony-party farsangfarkán
A farsanghoz fûzõdõ szokások és
hiedelmek többsége hosszú idõk óta a
vigasság utolsó napjaira: farsangvasárnapra, farsanghétfõre, húshagyókeddre, az ún. „farsangfarkára” összpontosul. Ezek a napok a felszabadult mókázás igazi napjai, a „fordított világ” napjainak is nevezték. Hétfõ a farsang
farkának középsõ napja. Ehhez a naphoz köthetõ az asszonyfarsang, amikor
a nõk korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra mulattak. Ezt
a hagyományt elevenítik fel csaknem

Lajos Országos Színházi Találkozót,
melyre a határon túlról is várunk színjátszókat. Idén nyáron két táborunk
lesz, július 12- tõl augusztus 15-ig pedig szabadságra megyünk. Innen viszszatérve, terveink szerint elkezdjük a
K2 Színházzal közösen a Liliomfit színre
vinni, melynek bemutatója szeptemberre várható. Év közben pedig természetesen minden meghívásnak igyek»REINER ANITA
szünk eleget tenni.

húsz éve a celli lányok, asszonyok.
„Hozd magaddal a barátnõdet, némi
enni-innivalót, és a jókedvedet!” – szólt
a mûvelõdési központ felhívása a mulatozni vágyó lányokhoz, asszonyokhoz. Az idei évi télbúcsúztató farsanghétfõn is sokan döntöttek úgy, hogy a
férfinépet otthon hagyva, sõt kizárva a
rendezvényrõl hölgytársaik körében
töltenek egy jó hangulatú estét.
A farsangfarki asszony-party kezdetén
Pálné Horváth Mária, a rendezvénynek
helyet adó mûvelõdési központ igazga-

A Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány kuratóriuma kéri a kosárlabda sport híveit, szurkolóit, hogy szíveskedjenek adójuk 1%-nak felajánlásával
segíteni az alapítvány munkáját.
Az alapítvány munkájának kézzel
fogható és látható eredménye a
CVSE-SWIETELSKY ARÉNA. 2008 januárjától az általános iskolás és
középiskolás fiúkból létrehoztunk
egy „kosár-sulit”, amelynek tehetséges diákjaiból és a már heti
edzésekre járó tapasztalt felnõtt
játékosokból álló csapatunk évek
óta részt vesz a Szombathely Város- és Városkörnyéki Kosárlabdabajnokságában. Említésre méltó
eredményeik: hatodik, ötödik hely
és kétszer harmadik. Az idei kétcsoportos bajnokság egyik csoportjában 14 mérkõzésbõl 14 gyõzelem! Veretlenül lettek elsõk és
következik a rájátszás a legjobb 4
csapat között a bajnoki címig. Elindultunk a felfelé vezetõ úton és a
következõ nagy cél az NB II-es bajnokság. ADÓSZÁMUNK: 188970301-18.
Hathatós és megtisztelõ segítségüket elõre is köszöni az alapítvány
kuratóriuma.
tónõje köszöntötte a hölgykoszorú tagjait, majd jó szórakozást kívánva meglepetésmûsort jelentett be, melynek
keretében Ziembiczki Dóra örvendeztette meg a jelenlevõket egy vidám
hangulatú, dalos összeállítással. Ezután
kezdetét vette egy igazán pörgõs,
kikapcsolódást, tél- és gondûzést egyaránt nyújtó zenés-táncos este. Az
asszonynép felhõtlen szórakoztatásáról, mint mindig, most is Pap Zoltán
gondoskodott fülbemászó dallamokkal.
A késõ estébe nyúló asszonyfarsangot
a jókedv, zene, tánc mellett természetesen tombolasorsolás is színesítette.
»REINER ANITA
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Egy mese, mely akár a valóságról is szólhatna…
Páratlan élményben részesülhettek
azok, akik 2018. február 5-én ellátogattak a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár mozitermébe, hogy
megtekintsék az intézmény friss kezdeményezéseként a Színház a moziban
sorozat második darabját, Ott és itt
címmel Oscar Wilde meséjének színpadi adaptációját, A boldog herceget.
„Képzeljenek el egy világot, ami pont
olyan, mint az Önöké. Annyiban más,
hogy mi vagyunk benne. Most csak mi.
Higgyék el, nem is olyan nagy a különbség” – így hangzottak az elõadás
kezdõ mondatai. S hogy miért volt különleges? Egyrészt azért, mert a mese
mint mûfaj képes a varázslatra: visszaröpít bennünket, felnõtteket a gyermekkorunkba. Másrészt Oscar Wilde
meséi különlegesek, elbûvölõek; egyszerre fantasztikusak és reálisak, meseszerûek és artisztikusak, õszinték és
mesterkéltek. Harmadszor, és talán ezzel kellett volna kezdenem: mindazok
által a szereplõk által, akik bemutatták
az érzõ lelkû herceg szobrának és az
önfeláldozó fecskének a történetét…
Maga a történet ugyanis röviden ez: a
városban áll egy kõszobor, a boldog
herceg szobra, akit talpig aranylemezek borítanak, szeme két különleges
zafír, kardja markolatát pedig egy hatalmas rubin díszíti. A szobor tövében
megpihenni készül egy késõn útnak induló kisfecske, közben szóba elegyednek. A herceg mesél a fecskének a városban élõk nyomoráról, és arra kéri,
maradjon még, legyen a követe, hiszen együtt segíthetnének a szegények nyomorán. A fecske megteszi,
amire barátja kéri, megszabadítja díszeitõl, az értékes drágaköveket,
aranylemezkéket szétosztja a szegények között. Közben megérkezik a tél,

a szobor elszegényedett, megcsúnyult,
a fecske legyengült és meghalt a szobor lábánál. Az elöljárók, mikor észreveszik a lecsupaszított szobrot és a
halott fecskét, kidobják õket, illetve a
szobrot beolvasztják, de a herceg szíve
nem olvad el. Amikor az Úr a két legértékesebb dolgot kéri angyalától a városban, az a szobor szívét és a halott
fecskét viszi el neki… S hogy mi lehetne az üzenete? Talán az, hogy mi is az,
ami boldoggá teszi az embert, és ennek mekkora ára van…
És akik bemutatták: a szombathelyi
Sugár/Érintõ csoport tagjai, akik mind
a húszan az átlagtól „eltérõ karakterû”
emberek. A teltházas közönség igazolta, hogy van igény az ilyen jellegû elõadásokra is, amikor szembesülhetünk
emberi gyengeségeinkkel és nagyságunkkal egyaránt. Minimális díszletekkel, egyszerû jelmezekkel, a szövegre és mozgásra koncentrálva mutatták be a fiatalok az igaz barátság
történetét, miközben továbbgondolko-

dásra késztettek, hogy mi is az igazi
érték. Köszönet a felkészítõknek, Szabó
Róbert Endrének, a szombathelyi Weöres Sándor Színház tagjának, Molnár
Péterné Bori mentálhigiénés szakembernek és Karácsony Évának, a csoport
vezetõjének, akik a fiatalok munkáját
segítették. Az elõadás végén Szabó Róbert elmondta, hogy a Weöres Sándor
Színház pályázatot nyert az NKA Színházmûvészeti Kollégiumának nyílt pályázatán Fogyatékkal élõk számára és/
vagy résztvételével megvalósuló színházi programok megvalósítására. Ennek keretében összesen nyolc elõadást
tartanak, ebbõl ötöt Szombathelyen, a
Weöres Sándor Színházban, hármat
pedig vidéken, ebbõl egy volt a celldömölki. Köszönet illeti Pálné Horváth
Máriát, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár igazgatónõjét és
munkatársait, akik szívélyesen fogadták a fiatalokat, Söptei Józsefné alpolgármester-asszonyt és a Caffé Lölit az
adományaikért.
»LOSONCZ ANDREA

Érmek és jelvények gyûjteménye Celldömölkrõl
Február 1-jén szokásos csütörtöki találkozóját tartotta a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban a celldömölki Honismereti
Munkaközösség.
A foglalkozás keretében a csoport
vezetõje, Lendvay Istvánné elsõsorban
gratulált a közelmúltban Kresznerics
Ferenc-díjjal kitüntetett tagtársuknak,
Molnár Gábornak. Majd rendhagyó módon könyvbemutató következett, Hollósy István a foglalkozás keretében
mutatta be elõször tavaly elõkészített
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és megszerkesztett kiadványát Érmek,
jelvények Celldömölkrõl és környékérõl
címmel. A kiadvánnyal kapcsolatban a
szerzõ elmesélte, a tavalyi évben már
volt lehetõségük bemutatni a Kemenesaljához kapcsolódó érmekbõl álló
összeállításukat, így a kiadvány megszerkesztése sem várathatott már sokat magára.
A könyv Celldömölk városához, gazdasági szervezeteihez, egyesületeihez,
intézményeihez kapcsolódó emlékérmeket, plaketteket, jelvényeket gyûjt

össze, rendszerez és ismertet. Természetesen megtalálhatók közöttük a különleges alkalmakra készült darabok is,
úgymint jubiláló kegytemplom alumínium érme, vagy a ’76-os Vas Megyei
Véradó Konferenciára készült mázas
kerámiaplakett. A kiadvány azonban
nem csak a Honismereti Munkaközösség számára kínál érdekességeket,
hanem minden laikus számára, aki
érdeklõdik egy kicsit a város és környék múltja iránt.
»NÉMETH N.
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Gazdag Erzsi versei az óvodások tolmácsolásában
Évek óta hagyomány már a Celldömölki
Városi Általános Iskolában a Gazdag
Erzsi nevét viselõ szavalóverseny megszervezése és lebonyolítása. A város és
a környék óvodásai ezúttal február 10én mutathatták be talpraesettségüket
egy-egy szavalat formájában.
Gazdag Erzsi neve szinte egybeforrott a
gyerekkori versekkel, mondókákkal és
mesékkel. A Celldömölki Városi Általános Iskolában legalábbis biztosan, hiszen az intézménynek immár többéves
hagyományra tekint vissza februári
Gazdag Erzsi nevével fémjelzett szavalóversenye, ahova évrõl évre várják a
vállalkozó szellemû nagycsoportos óvodásokat. Idén február 10-én került sor a
leendõ elsõsök nagy versmondó eseményére, melynek ezúttal 22 bátor jelentkezõje akadt. A kicsik felnõtteket
megszégyenítõ talpraesettséggel és rutinnal álltak a mikrofon elé, nyoma sem
látszott rajtuk a lámpaláznak. Ráadásul
a fellépõk mind-mind különbözõ költeményeket szavaltak, széles választékát
felmutatva Gazdag Erzsi életmûvének: a
szavalatokban mindenki találkozhatott a
költõnõ jól ismert alakjaival: többek között csigaúrral, margarétával, a kis malaccal, a pici csibével és a cinegével is.
Míg a Városi Iskola aulájában zajlott a

verseny, a tantermekben különféle kézmûves foglalkozásokkal várták mindazokat, akik még nem elég idõsek, vagy
talán nem elég merészek a közönség
elõtti szerepléshez. A gyermekek a pedagógusok segítségével rajzoltak, ragasztottak, faragtak, míg végül mindenki magáénak tudhatott egy-egy egyedi
madárkölteményt, késõbb pedig a bohóckirakó is nagy vidámságot nyújtott a
legkisebbeknek. Mindeközben az aulában véget ért a verseny, az eredményhirdetés elõtt a zsûri elnöke, Rozmán
László tankerületi igazgató szólt néhány
szót a résztvevõkhöz. Az igazgató kie-

melte a versmondók magabiztosságát
és bátorságát, és tanácsként a versmondás legfontosabb szabályát adta
számukra útravalóul, hogy soha nem
szabad abbahagyni. Végül eredményhirdetés következett. A 2018-as Gazdag
Erzsi Szavalóverseny különdíjat vehetett
át Gersey Kata, harmadik helyezett lett
Horváth Annamária és Molnár Borbála,
második helyezést ért el Csuka Fanni, az
elsõ helyen pedig Perlaky Márk végzett.
A versenyrõl azonban senki nem távozhatott üres kézzel, mindenkinek járt az
emléklap és persze a gratuláció.
»NÉMETH NÓRA
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A visszavágó már csak formalitás lesz
TTV Wiener Neudorf 1947 – Celldömölki
VSE-Swietelsky-Jufa Hotels 0-7. – Wiener
Neudorf, asztalitenisz, Klubcsapatok
Szuperligája elõdöntõ, elsõ mérkõzés.
Páros: Kolodziejczyk, Juhász - Kriston,
Fazekas 0:3 (-6, -4, -5) Nagyon sima
celli siker született, Fazekaséknak csak
bemelegítés volt ez a páros. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Kolodziejczyk – Kriston
1:3 (7, -7, -9, -8) Kriston kissé fásultan,
álmosan játszott, úgy tûnt, hogy a kupasorozatban eddig nyeretlen, lengyel
ellenfele legyõzi, de végül jött a papírforma. (0-2) Juhász – Szita 0:3 (-6, -3, 5) Szita ellenállhatatlanul játszott, tetszetõs poénokat szerzett. (0-3) Radel –
Fazekas 0:3 (-1, -10, -4) A hazaiak játékosának a második szettben volt némi esélye a pontszerzésre, de meg kellett hajolnia a jóval nagyobb tudás
elõtt. (0-4).

2. kör: Juhász – Kriston 2:3 (7, -8, 9, -6,
-7) Kriston ezúttal is tompának tûnt, de
végül kiszenvedte a gyõzelmet. (0-5),
Kolodziejczyk – Fazekas 0:3 (-10, -7, -6)
A lengyel ezúttal is mindent beleadott,
de igyekezete most is kevésnek bizonyult. (0-6), Radel – Szita 0:3 (-8, -2, 3) Szita átgázolt ellenfelén.(0-7).
A KSZL elõdöntõjében nem számított
könnyû meccsre Klampár Tibor együttese, ennek ellenére osztálykülönbség
volt a két fél között. A hazaiak legjobbja, Maciej Kolodziejczyk, betegség miatt nem tudta vállalni a játékot, helyette édesapja, Wojciech lépett asztalhoz, aki a csoportmeccsek során egy
mérkõzést sem tudott nyerni. Már a
párosok meccse is jóval simább lett a
vártnál, és a folytatásban sem mutatott
különösebb ellenállást az osztrák csapat. A cellieknél Fazekas hozta a tõle

elvártat, biztos kézzel játszott, Szita remek napot fogott ki, minden összejött
neki, élmény volt nézni a játékát.
Kriston ezen a napon tompának, fáradtnak tûnt, komolyabb ellenfelek
esetén bajban lehetett volna, ám ezúttal ez is elég volt neki két gyõzelemhez. A döntõbe jutás nagy valószínûséggel eldõlt, hisz mindössze 5 játszmát kell nyernie a Celldömölknek, miután Wiener Neudorfban mindössze
négyet vesztett. A másik elõdöntõben,
a szlovák házi meccsen, a vendég
Vydrany 6-1-re nyert az U21-es szlovák
válogatott ellen, így kisebb csoda lenne, ha nem ellenük mérkõznének a
mieink az idei fináléban.
Az elõdöntõ visszavágóját február 20án, 17 órakor rendezik az Alsósági
Sportcsarnokban.
»CSUKA LÁSZLÓ

Tornász sikerek a Szent Benedekben
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola leány szertornászai a 2017/
2018-as tanévben ismét lelkesen és
szorgalmasan kezdték meg a felkészülést a tornaversenyekre. Az I. és II. korcsoportos csapatok decemberben egy
felkészítõ versenyen vettek részt Szentgotthárdon, ahonnét szép eredményekkel tértek haza.
Az egyes korcsoportban két csapatot is
tudott indítani az iskola, melyek közül
az „A” csapat a versenyen 1. helyezést
ért el. (A csapat tagjai: Bajner Dorka,
Szabó Réka, Lukács Hanna, Molnár
Kata, Faragó Regina, Kovács Bettina) A
II. korcsoport a 2. helyezést szerezte
meg. (A csapat tagjai: Gaál Júlia, Gaál
Eszter, Csanádi Anna, Bognár Fiorella,
Kiss Ivett, Nagy Blanka, Bokor Martina)
A versenyen egyéni szerenként érmet
szerzett Bognár Fiorella, Csanádi Anna,
Gaál Júlia, Kis Ivett, Bajner Dorka és
Molnár Sára, összetettben érmes helyezést ért el Bognár Fiorella, Csanádi
Anna, Bajner Dorka.
2018. január 11-én Szombathelyen került megrendezésre a Megyei Torna
Diákolimpia, ahol az eredményes felkészítésnek köszönhetõen az iskola mindhárom csapata tovább jutott a területi
döntõre, melyet Veszprémben rendeznek február 11-én. A megyei megmérettetésen az I. korcsoport 3. helyezést
ért el (a csapat tagjai: Szabó Réka, Faragó Regina, Molnár Kata, Lukács Hanna,
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Nagy Blanka, Bajner Dorka), a II. korcsoport 2. helyezett lett (a csapat tagjai:
Gaál Júlia, Gaál Eszter, Kovács Bettina,
Kiss Ivett, Csanádi Anna, Bognár Fiorella), míg a III-IV. korcsoportban induló
csapat szintén a 3. helyezésig jutott (a
csapat tagjai: Bajner Panna, Czupor Anna, Mester Krisztina, Nyári Alexa, Németh Flóra). Egyéni összetettben elsõ
helyezést ért el Bajner Dorka. A csapatokat Gelesits-Bellovics Diána és Orbán
Attiláné készítette fel.

A január 11-i Megyei Torna Diákolimpia
megnyitóján a résztvevõk megemlékeztek Czupor Ferencné Éva néni nagy
szakmai tudásáról, a tornaversenyek
lebonyolításában végzet kiemelkedõ
munkájáról, gyerekek iránt érzett mérhetetlen szeretetérõl.
Hiányát családja mellett az iskola
egész közössége átérzi, hiszen nagy
pedagógus egyéniség távozott intézményüktõl.
»NÉMETH NÓRA
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Újabb szép eredményt értek el sakkozóink

Bük – Celldömölk 2-4
Bük – Celldömölk 3-3, megyei sakk
bajnoki mérkõzés, Bük
A januári, hazai döntetlen és gyõzelem
után, ezúttal idegenben vívta soros
bajnokiját a CVSE sakkcsapata. Az elsõ
mérkõzésen nagyszerûen alakultak a
partik, és egy óra elteltével 4-2-es

celldömölki gyõzelmet jegyezhettek fel
a jegyzõkönyvbe. A visszavágó mérkõzésen már kicsit jobban teljesítettek,
ellenkezõ színekkel 3-3-as döntetlen
született. Összesítésben 7-5-re nyertek
a vendégek, folytatva ezzel remek
szereplésüket.
Pontszerzõk: Czupor Attila 2, Piri Tamás

és Szücs Tibor 1,5-1,5, Katona János és
Döbrönte László 1-1 pont.
A következõ forduló március 11-én
lesz, a fiatalokból álló szombathelyi
Sportiskola csapata ellen. A hazai
mérkõzés 9 órakor kezdõdik a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában.
»CSUKA L.

Hibátlanul zártak kosárlabdázóink
9700.hu Ingatlan – CVSE KSZ 37-53 (1014, 0-15, 12-12, 15-12), bajnoki kosárlabda-mérkõzés, Szombathely, vezette:
Esztergályos R., Németh A.
CVSE KSZ: Németh B. 8, Szabó B. 6,
Orbán T. 12, Rozmán K. 15/3, Kovács K.
6. Cserék: Bíró E., Hérincs R., Kovács B.,
Somogyi Á. 6/6, Tóth B., Játékos-edzõ:
Szabó Bence
Nem kezdett jól a Celldömölk. Az elsõ
negyedben nehezen vette fel a mérkõzés ritmusát a vendégcsapat, fõként a
támadásokba sok hiba csúszott. A második negyedben aztán magára talált a
listavezetõ, és feljavuló játékának kö-

szönhetõen 15-0-s tíz percet produkált,
az így kidolgozott 15-20 pontos elõny
pedig kitartott a mérkõzés végéig.
Újabb gyõzelmével bebiztosította alapszakasz-elsõségét Szabó Bence csapata,
ennek tudatában várhatták az utolsó
fordulót, a Cosmos Home otthonában.
Cosmos Home – CVSE KSZ 27-47 (8-13,
10-11, 0-12, 9-11), bajnoki kosárlabdamérkõzés, Szombathely, vezette: Magyar Gy., Kiss M.
CVSE KSZ: Esztergályos M. 4, Németh B.
8, Szabó B. 11, Rozmán K. 9/3, Orbán T.
7. Cserék: Bíró E., Kovács K. 4, Kovács B.
2, Tóth B. 2., Játékos-edzõ: Szabó Bence

Az alapszakasz „A” csoportjának állása
(A 9700.hu Ingatlan – Cosmos Home mérkõzést lapzártánk után rendezik,
eredménye nem szerepel a ponttáblázaton.)
P.

Csapat

%

Gy

V

1

CVSE KSz

1.00

14

0

2

Vasi Kosár Klub *

0.86

11

3

3

9700.hu Ingatlan

0.85

9

4

4

Vépi Kosárlabda Csapat

0.75

7

7

5

COSMOS HOME

0.73

6

7

6

Kõszegi SE

0.65

4

9

7

Vasvári KSE

0.58

2

11

8

Szombathelyi SI KA U18/B

0.54

1
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»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Az alapszakasz utolsó felvonásában
érezhetõ volt, hogy a CVSE biztosan
elsõként zárta a küzdelmeket. Felszabadultan, önbizalommal telve léptek
pályára a mieink, a mérkõzés minden
szakaszában uralták a játékot. A találkozón azok is több játéklehetõséghez
jutottak, akik eddig nem tölthettek sok
idõt a pályán. A felsõházi rájátszásban
a „B” csoport negyedik helyezettjével
vív oda-vissza párharcot a CVSE KSZ, az
ellenfél kiléte még kérdéses, hisz a
másik nyolcasban még nem alakult ki
a végsõ sorrend.
»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki mérkõzések

NB II.

Hévíz SK – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. 7 : 11
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 4, Lukács
Balázs 2, Iván Bertold 1.
A párosok elvesztése után bravúros
gyõzelmet aratott csapatunk az esélyesebb Hévíz ellen.

» APRÓHIRDETÉS
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.

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.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig
Kiniczky
Mérnöki Iroda Kft.
Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Építészmérnököt
keresünk, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk.
Érd. +36 70 3174194

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

