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A családbarát fürdõ

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

Szivattyút,
locsolástechnikát
Fa-Gyulától!

Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti csõszivattyúk
mélykúti szivattyúk, szennyvíz
szivattyúk, lapos pince szivattyúk.
Tucatnyi típus raktáron!
Locsolócsövek, csatlakozók,
öntözõfejek
nagy választékban kaphatók.

Kerti szerszámot Fa-Gyulától!
Kiváló minõségû metszõollók,
ágvágók, sövényvágók, ágazó
fûrészek, fejszék, szerszámnyelek,
metszõollókhoz rugók, pengék
kaphatók.
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Városunkban 70% feletti részvétel a szavazáson
Attila, a Momentum Mozgalom jelöltje
kapta meg. A listákra leadott szavazatok 56,62%-ánál a FIDESZ-KDNP listájára, 15,17%-ánál a JOBBIK Magyarországért Mozgalom listájára, 14,92%ánál az MSZP-Párbeszéd Magyarországért Párt listájára, 5,06 %-ánál a Lehet
Más a Politika listájára, 1,04 %-ánál
pedig a Momentum Mozgalom listájára került az x. A szavazatszámláló bizottságok felkészült munkájának köszönhetõen városunkban zökkenõmentesen zajlott le a szavazás.
»LA

2018. április 8-án országgyûlési választás zajlott országszerte. A választás helyi részvételi arányairól, kimenetelérõl
kérdeztük Farkas Gábor jegyzõt, a celldömölki Helyi Választási Iroda vezetõjét.
– A választásra jogosultak 9 szavazókörben adhatták le voksaikat. A szavazóhelyiségek mindenhol 6 órakor nyitottak és 19 órakor zártak, amely idõszak között a celldömölki választópolgárok közül több mint 70% élt alkotmányos jogával, hogy országgyûlési
képviselõt válasszon. A szavazás me-

A 6. KÖRZETBEN ELSÕNEK NAGY JÓZSEF ÁRPÁDNÉ SZAVAZOTT

BAKÓ LÁSZLÓ SZAVAZATA IS AZ URNÁBA KERÜLT

netét rendkívüli esemény nem akadályozta. Az egyéni választókerületi jelöltekre összesen 6078, a pártlistákra
6065 érvényes szavazatot adtak le a
választók. A celldömölki eredmények
az országoshoz hasonlóan alakultak: az
egyéni választókerületi jelöltekre leadott érvényes szavazatok 58,57%-át
Ágh Péter, a FIDESZ-KDNP jelöltje,
20,14%-át dr. Horváth Attila, az MSZPPárbeszéd Magyarországért Párt jelöltje, 15,91%-át Rába Kálmán, a JOBBIK
Magyarországért Mozgalom jelöltje,
3,03 %-át György István Péter, a Lehet
Más a Politika, 1,04%-át pedig Kovács

Celldömölki pártlistás eredmények
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Momentum Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Szegény Emberek Magyarországért Párt
Közös Nevezõ 2018
Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt
Összefogás Párt
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt
Iránytû Párt
Magyar Igazság és Élet Pártja
Magyarországi Cigánypárt
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt
Net Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyarországon Élõ Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
Magyar Munkáspárt
Együtt – A Korszakváltók Pártja
Családok Pártja
Lehet Más a Politika
Tenni Akarás Mozgalom
Rend és Elszámoltatás Párt
Kell az Összefogás Párt
Összesen:
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0
1
0
1
15
112
1
1
0
420
0
102
0
2
1
0
29
0
0
2
728
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13
41
0
0
0
0
11
131
0
0
0
455
0
95
0
2
3
1
36
0
0
0
788
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0
13
21
1
2
0
0
3
126
0
1
0
362
0
117
0
2
0
2
30
0
1
0
681
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0
11
28
1
3
0
0
9
143
0
0
0
404
0
130
0
1
2
1
43
0
0
0
776
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0
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32
0
1
0
1
10
113
0
1
0
432
0
102
0
3
1
0
40
0
1
1
756
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20
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0
0
0
0
16
108
0
3
0
376
0
115
0
0
0
1
65
0
0
0
737

FEHÉR LÁSZLÓ, VÁROSUNK POLGÁRMESTERE LEADJA SZAVAZATÁT

007
0
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0
1
0
0
4
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0
0
0
356
0
78
0
1
2
0
23
1
0
0
570

008
1
12
36
0
3
0
0
8
92
0
0
0
478
0
144
0
0
0
3
37
1
0
1
816

009
0
5
2
0
0
0
0
0
9
0
0
1
151
0
37
0
0
0
4
4
0
0
0
213

Összesen
5
102
253
2
11
0
2
76
905
1
6
1
3434
0
920
0
11
9
12
307
2
2
4
6065

%
0,08%
1,68%
4,17%
0,03%
0,18%
0,00%
0,03%
1,25%
14,92%
0,02%
0,10%
0,02%
56,62%
0,00%
15,17%
0,00%
0,18%
0,15%
0,20%
5,06%
0,03%
0,03%
0,07%
100,00%
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Új ágyakkal várja óvodásait a Városi Óvoda
A Celldömölki Városi Óvoda folyamatosan igyekszik lépést tartani a korral,
hiszen ahogy változnak az idõk, úgy
változnak a kisgyermekek igényei és
szükségletei is. Legutóbb karácsonykor
számolhattak be egy új, komplex
mozgás- és személyiségfejlesztõ eszköz beszerzésérõl, most pedig a fektetõ ágyakat sikerült lecserélni egy teljesen új garnitúrára.
„A Celldömölki Városi Óvodában már
nagyon régiek voltak a gyerekek vaságyai, ezért szükségesnek tartottuk új
ágyak beszerzését” – számolt be a beruházásról Gasztonyiné Fódi Zita, az
óvoda vezetõje. „Ez elég nagy összegbe került, több mint 3 millió forint volt
a három óvodába a 320 ágy beszerzése. Emellett vásároltunk még az ágyakhoz lepedõket és vasalható matricákat
is, a gyerekek nagy örömére, hiszen az

új fekvõhelyek nem csak nagyon esztétikusak, de kényelmesek is. Boldogan jelenthetjük, hogy végre a nagycsoportos gyermekeink is elférnek az
új ágyakon, mivel 20 évvel ezelõtt
még könnyen elfértek a gyermekek a
vaságyakon, a mostani óvodások viszont már olyan magasak, hogy volt,
akinek 20-30 centiméterrel is lelógott
a lába. Ezért is volt szükséges az új,
korszerû ágyak beszerzése.”
Az óvoda az új beruházással is készül az
áprilisi beiratkozásra. Hamarosan
ugyanis el kell dönteniük a szülõknek,
hogy hova is szeretnék járatni óvodaköteles gyermekeiket, tehát azokat a
csemetéket, akik idén augusztus 31-ig
betöltik a 3 éves kort. A Celldömölki
Városi Óvoda Celldömölk mellett Nemeskocsról, Köcskrõl, Tokorcsról, Mesteribõl, Kemenesszentmártonból és Kemeneskápolnáról várja új ovisait. A be-

Családbarát Vulkán fürdõ
A húsvéti hosszúhétvégére is tartogatott programokat a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ. Pénteken és szombaton
játszóházzal várták a vendégeket, húsvétvasárnap pedig egy rövid ünnepségre is sor került a komplexumban.
Ünnepélyes keretek között vehette át a
fürdõ vezetõsége a családbarát minõsítést. 2015 óta ugyanis már nem használhatja szabadon a kifejezést bármely
fürdõhely, rengeteg kritériumnak kell
megfelelni ahhoz, hogy a védjeggyé
vált kifejezést elnyerjék.
„A családbarát fürdõ egy védjegy, melyet 2015-ben alapítottunk meg” –
számolt be a részletekrõl Horváth Zsolt,

a Családbarát Kft. képviselõje. „A védjegyet a Magyar Szabadalmi Hivatal által
levédettük. Ez a fürdõknek egy olyan
minõsítést ad, mely összehozza a
családokat és a fürdõket. Ennek a védjegynek a megszerzéséhez nagyon sok
kritériumnak kell megfelelni, ilyen például a szaunák tisztaságának a megfelelõ minõsége, a víztisztaság, vagy a
szükséges parkolási feltételek biztosítása. Ezeket a kritériumokat mi pontozzuk,
a fürdõknek a 100 pontból minimum 85
pontot kell elérniük ahhoz, hogy ezt a
védjegyet elnyerjék. A celldömölki
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ 100-ból
100 pontot kapott, tehát tökéletes
minõsítéssel nyerte el a védjegyet.”

íratáshoz természetesen ezúttal sem
szükséges megvárni a 3 éves kort, a
Celldömölki Városi Óvoda már két és fél
éves kortól fogadja a kisgyermekeket.
A 2018/2019-es nevelési évre való
beiratkozás idõpontja április 25-26.
lesz, az óvoda Koptik úti székhelyépületében, valamint Alsósági Tagóvodában.
A beíratáshoz a szülõknek feltétlenül
magukkal kell vinniük a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint
TAJ- és lakcímigazoló kártyáját.
»NÉMETH NÓRA
Ezzel a védjeggyel a celldömölki fürdõ
olyan fürdõhelyek sorába került be,
mint a zalaszentgróti termálfürdõ vagy
a tamási termál-és élményfürdõ.
Április 1-jén, a minõsítés ünnepélyes
átadásán a város képviseletében részt
vett Karádi Mihály képviselõ, aki köszönetet mondott a cím átadóinak,
amiért elismerték a fürdõ szolgáltatásainak minõségét.
Az átadás keretében a vendégek ismét
találkozhattak Lávival, a komplexum
kabalafigurájával, aki tortázásra invitált
minden jelenlévõt, majd a Sziporka
mazsorett csoport mutatta be látványos produkcióját a közönség számára.
Az ünnepség ezzel azonban nem ért
véget, aki kedvet érzett hozzá, az a
délután során profi búvároktól vehetett
merülõleckéket.
»NÉMETH N.

Celldömölkön állomásozott a Menõ Reformáció
Novemberben indult útjára a Reformáció Emlékbizottság mozgó-kiállítása,
a Menõ Reformáció, amely egy kifejezetten erre a célra mozgó reformációs
tárlattá alakított 17 méter hosszú városi csuklósbusz. A kiállítás a reformáció
500 éves jubileuma alkalmából indult
országjáró útra a 2017-es emlékévben,
majd 2018-ban ismét útra kelt, hogy
még több település számára tegye
elérhetõvé kiállítási anyagát. A héten
Celldömölk volt a kijelölt állomás.
A kiállítás egyik legfontosabb célja,
hogy aktuális legyen, a mindennapok-
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ról szóljon, arról, hogy a reformáció milyen hatással van a jelenre. A tárlat
különbözõ aspektusokból mutatja be,
hogy mit jelent ma a reformáció. A
mozgalom jelentését és hatásait vizsgálja a lelkiség, az anyanyelv, a tanulás, a család, a vizualitás, a gazdaság
és a közélet minden korban érvényes
témái köré fûzve. A tárlat kortársakkal
készült interjúkkal, interaktív játékokkal, digitális alkalmazásokkal, önmagukon túlmutató kiállítási tárgyakkal és
installációkkal hozza közelebb a látogatók számára a félezer éve útjára indult és azóta a mindennapokba beé-

pült megújulási mozgalom értékeit.
Április 3-tól 7-ig parkolt a Menõ Reformáció a KMKK elõtti téren, ez alatt az
idõ alatt szépszámú érdeklõdõ látogatta meg a tárlatot, óvodai és iskolai
csoportok, fiatalok és idõsek, családok
és klubok keresték fel a mozgó-kiállítást, hogy újra értelmezhessék a reformáció múltját és jelenét. A Menõ
Reformációnak Celldömölk volt az utolsó vas megyei állomása, szombaton ismét útra kelt, hogy Gyõr-Moson-Sopron megyében népszerûsítse tovább az
500 éves mozgalom értékeit.
»NN
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Események, tervek az evangélikusoknál
A közelmúltban tartott általános tisztújítást a Celldömölki Evangélikus Egyházközség. Errõl, a közelmúlt eseményeirõl és a közeljövõ terveirõl beszélgettünk Rác Dénes és Rác Dénesné
evangélikus lelkészekkel.
– Evangélikus egyházunkban hat évente
van általános tisztújítás, amikor a lelkészek, illetve magasabb egyházkormányzati szinteken – a püspökök kivételével –
minden egyházi tisztségre új jelölteket
választanak. Ennek keretében a Celldömölki Evangélikus Egyházközségben is új
vezetõséget választottunk februárban.
Így lett új felügyelõje egyházközségünknek dr. Schrott Olga személyében, de
megújult a presbitérium is: vannak olyanok, akik korábban is tagjai voltak a
presbitériumnak, de új testvérek is bekerültek az egyházközség életét irányító
testületbe. Reméljük, hogy az õ vezetésükkel és az egyházközség tagjainak a

részvételével további lendületet vehet a
gyülekezet élete.
»A közelmúlt eseményekben bõvelkedett…
– Három programunk is volt az elmúlt
hetekben: az elsõ március 25-én, Virágvasárnapon a reformáció 500. évfordulója alkalmából egy négy állomásos sorozat harmadik alkalmaként az artikuláris gyülekezetek tagjai a celldömölki
(egykori nemesdömölki), a nemescsói,
a nemeskéri és a vadosfai evangélikus
testvérek gyûltek össze, hogy együtt figyeljenek az utolsó útjára induló Jézusra. Hangversennyel tette emlékezetesebbé a napot az Ádám Jenõ Zenei
Mûvészeti Alapfokú Iskola tanárai és növendékei, valamint a Liszt Ferenc Vegyeskar hangversenye. Április 3-tól 7-ig
volt látható a Menõ reformáció címet
viselõ interaktív kiállítás, amely egy 17
méteres csuklós buszban kapott helyet.
Április hetedikén pedig a Hajnalcsillag

Evangélikus Óvoda fennállásának 25
éves évfordulójára emlékeztünk. (Ezekrõl a rendezvényekrõl részletesen is beszámolunk lapunk hasábjain.)
»Milyen terveik vannak a közeljövõre
vonatkozóan?
– Idén is tervezünk nyári táboroztatást.
Köztudomású, hogy a gyülekezet egykori gyülekezeti épületét alakította át
táborépületté. Szeretnénk az épületet
egy kissé felújítani, és örömmel veszszük, ha találunk támogatókat, akik a
szívükön viselik a gyerekek szervezett
szabadidõs programjainak eltöltését.
Az épület kívülrõl állami pályázatbólmegújult, de belül is szeretnénk felújítani. Ezen kívül május végére tervezünk egy gyülekezeti Batyus napot,
amelyen gyülekezetünk hat községének tagjai vesznek részt, és a közösségépítésrõl is szól. Idén az anyagyülekezet látja vendégül a filiákat.
»LA

Jubilált a Hajnalcsillag Óvoda
Április 7-én jubileumi ünnepséget tartott a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda.
Idén ugyanis 25 éve annak, hogy a
városban elkezdte mûködését az intézmény. Koszorúzással, istentisztelettel,
ünnepi mûsorral emlékeztek a jeles
évfordulóra.
25 éves jubileumát ünnepelte a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda. A jeles
évfordulóról április 7-én emlékezett
meg az intézmény, nagyszabású ünnepség keretében. Az esemény kora
délelõtt az evangélikus óvoda épületénél vette kezdetét, ahol D. Szebik Imre
nyugalmazott püspök, Rácné Megyaszai Enikõ és Bálintné Varsányi Vilma
lelkészek emlékeztek meg az intézmény negyed évszázaddal ezelõtti alapításáról és annak alapítójáról, Bálint
Lászlóról. Bálint László esperes nevéhez fûzõdik, hogy 1992-ben Magyarországon az elsõk között alakulhatott
meg Celldömölkön evangélikus óvoda.
Tiszteletére 2003-ban az épület felújításakor emléktábla is került az óvoda
falára, ennek a táblának ünnepélyes
koszorúzásával zárult a szombat délelõtti megemlékezés. Majd a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban istentisztelettel folytatódott a program D.
Szebik Imre nyugalmazott püspök, valamint Bálintné Varsányi Vilma és Rác
Dénes lelkészek celebrálásában. Az

igehirdetésben D. Szebik Imre háláját
fejezte ki azért, hogy létezhetnek
olyan óvodák, ahol Jézus neve szent és
igaz. Örömmel emlékezett vissza a
celldömölki evangélikus óvoda megalapítására és felszentelésére, mely 25
évvel ezelõtt is példaértékû eseménynek számított. Az istentiszteletet követõen az intézmény vezetõje, Gergyéné
Bognár Mária idézte fel az óvoda történetét a megalapítás pillanataitól kezdve az egykori óvodavezetõ, Limpárné
Darabos Mária 23 éves áldozatos mun-

káján át egészen a jubileum napjáig,
mikor is a Hajnalcsillag óvoda már az
egykori elsõ kisóvodásainak gyermekeit nevelheti. A beszédet köszönetnyilvánítások követték, az intézmény
vezetõi színpadra szólították azokat a
támogatókat, akiknek munkája és segítsége nélkül nem jöhetett volna létre
az óvoda, és nem mûködhetne ma is

egyre népszerûbbé válva a szülõk, családok körében. Megköszönték továbbá
minden munkatársnak, óvodapedagógusnak és dajkának a munkáját, a
szülõknek, családoknak és gyermekeknek pedig azt a bizalmat, amellyel
évrõl-évre az intézményhez fordulnak.
Sági András nyugalmazott lelkész köszönetet mondott az akkor és a mai
városvezetésnek, külön kiemelve Fehér
László polgármestert és Söptei Józsefné
alpolgármestert, akik nélkül nem valósulhatott volna meg az új óvoda. A jubileumi rendezvényt végül ünnepi mûsor zárta. A résztvevõk elõször egy archív felvételt tekinthettek meg az óvoda elsõ évébõl, 1992-bõl, majd a jelenlegi és a már elballagott, egykori Hajnalcsillag óvodások adtak énekes-verses-zenés mûsort a közönségnek.
»NÉMETH NÓRA
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A március 15-i megyei díjátadó celldömölki díjazottai
Danka Adél
1976. óta dolgozom tanító néniként.
Hogy mi minden kell ehhez? Nagyon
fontos a jókedv, mosoly. Mosollyal a
nehéz helyzeteket is meg lehet oldani.
Fontos, hogy az ember tudja, a gyerek
problémája ott és akkor neki a legfontosabb. Lényeges, hogy a gyermek
érezze azt, hogy fontos nekem, mindig
van rá idõm, kíváncsi vagyok rá, segíteni akarok. Ez nekem nem hivatás,
hanem hitvallás. 1976–2004. Egyházashetyén tanítottam a „béke, nyugalom
szigetén”, ahol kiváló tanítómestereim
voltak. 2004-ben áthelyezéssel kerültem a Gáyer Gyula Általános Iskolába.
2007-ben a változások, racionalizálások következtében Celldömölk város iskoláit és 4 település kisiskoláit összevonták. Nekem az volt a feladatom,
hogy egy haladó és versenyképes intézménnyel a változásoknak és kihívásoknak megfeleljek. Ezt csak kollégáim
segítségével, folyamatos készüléssel,
megújulással lehet elérni. Szemléletváltással, sok munkával közösen elértük a legfontosabbat, hogy segítettünk
a környezetünkben lévõ tanítványainknak abban, hogy kihozzák magukból a
maximumot. Segítettünk, hogy valamelyest eligazodjanak a világban, érdeklõdõ, színes emberekké váljanak, s
persze szeressenek iskolába járni, hiszen ez nagyon fontos szakasz az ember életében. Sokat gondolkodtam
azon, mi az oka annak, hogy most 42
év után is örömmel lépek be reggelente az iskola kapuján. Talán egyik ok a
változatosság. A mi iskolánkban minden nap más. A pedagógus munka karbantartja az embert. Büszkeség végig
élni egy gyermek 6-8 évig tartó személyiségfejlõdését. Nagyon fontos,
hogy tudatosan kell átélni az iskola
mindennapjait. Nekem nagyon fontostermészetesen kollégáimmal együtthisz a pedagógia csapatmunka, s ezt is
nagyon szeretem benne. Mit kell tennünk azért, hogy megerõsítsük az értékeket és segítsünk változtatni ott, ahol
arra szükség van? Nagyon fontosnak
tartom a szülõkkel való együttmûködést. Azt gondolom, a szülõ ismeri a
legjobban a saját gyermekét és õ 8
évig ránk bízza. Köszönettel tartozom a
város vezetõinek, a Megyei Közgyûlésnek, a Tankerületi Központ vezetõségének és a szülõknek, hogy életpályámat
elismerték. Végig kísérték évek folyamán munkámat, segítették a célok el-
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érését. Remélem, a személyiségembõl
tudtam átadni egy darabot, és ezt végig kötelességemnek is éreztem. Örök
érvényû igazságul hagynám iskolámnak: sikerek nélkül nem lehet élményszerûvé tenni a tanítást, a tanítványainkkal együtt töltött idõt. Nagy a
felelõsség. Kérem kollégáimat, hogy
továbbra is odaadó munkával, személyes példamutatással forduljanak a
jövõ nemzedéke felé. Szerencsém volt,
hogy a legszebb szakmát választottam.
Köszönettel tartozom azoknak, akik pályámon mindvégig utat mutattak és
segítettek.
Úgy érzem, mindig közösségi, a közösségért tenni akaró ember voltam.

Döme László
Érdekelt a hazám, és a szûkem pátriám
sorsa, ezért vállaltam szerepet 1998tól önkormányzati képviselõként a közéletben. Több civil szervezetben tevékenykedve a helyi kultúra, helyi értékek megõrzése is fontos számomra.
Kerületvezetõ erdészként több tûzeset
kapcsán már kapcsolatom volt a tûzoltóság munkájával. Majd képviselõként jött 2002-ben a felkérés, hogy
alakítsuk újra a régi tradíciókkal rendelkezõ, 1885-ben alapított önkéntes
tûzoltó egyesületet, melynek elnöke
vagyok. Azóta a folyamatosan bõvülõ,
lelkes tagság rengeteg eredményt
mondhat magáénak. Az önkéntes tûzoltóság új szertárépületbe költözött.

2004-tõl ezt az önkormányzat tulajdonában lévõ, leromlott állapotú épületet alakította az egyesület mai formájára. Teljes közmûszereléssel, új tetõvel, nyílászárókkal, fûthetõ szerállásokkal. Közel 25 millió forintot fordított
rá egyesületünk a támogatásokból,
bérmunkákból, tûzoltó készülék ellenõrzésekbõl, Pannónia Ring versenybiztosításából stb. és rengeteg társadalmi
munkából. Folyamatosan fejleszti
egyesületünk a tûzoltó eszközeit, korszerûbbre cseréltük tûzoltó gépkocsi
fecskendõinket. Emellett jutott idõ tûzoltóversenyeken való részvételre, ezek
szervezésére, tûzoltó bemutatókra, felvonulásokra is.
2009-tõl köztestületi formában mûködtünk, majd 2012-tõl, a tûzoltóságok katasztrófavédelemmel való integrációja
után, 8 fõ fõfoglalkozású taggal létrejött az önkormányzati tûzoltóság. Egyesületünk 39 fõs tagságából 22 fõ segíti
a mindennapi áldozatos szolgálatban
végzett munkát. Jelenleg 19 település,
több mint 20 ezer lakos katasztrófa- és
tûzvédelme tartozik mûködési területünkbe. A helyi védelmen kívül részt
vettünk a kolontári vörös iszap és a dunai árvízi védekezésben is. A 2016-ban
önkormányzati segítséggel kapott létrás-kosaras gépkocsinak folyamatos
munkát adott az elmúlt év szélsõséges
idõjárása.
Eszközfejlesztéshez és fenntartáshoz
minden lehetõ pályázaton részt veszünk, mind a katasztrófavédelem,
mind a Nemzeti Együttmûködési Alap
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által kiírt pályázatokon. A helyi akciócsoport konzorciumi tagjaként pedig
tanfolyami lehetõségekben és az ifjú
tûzoltók képzésének támogatásában
bízunk. 40 órás tûzoltóképzõ tanfolyamot az idei évben is szervezünk, amire
várunk minden 18. életévét betöltött
fiatalt. A 18 év alatti érdeklõdõket pedig az ifjúsági tagozatunkba várjuk,
vagy közösségi szolgálatra. Köszönöm
a képviselõtestület és a polgármester
úr javaslatát, amivel a Celldömölkön
mûködõ önkormányzati és önkéntes
tûzoltóság munkáját elismerte, és a
megyei kitüntetésre felterjesztette.

Karádi Mihály
1973 márciusától dolgozom az Országos Mentõszolgálatnál. ’73-ban a Szombathelyi Mentõszolgálatnál kezdtem a
pályát, mint mentõápoló, majd ’76-ban
kerültem a Sárvári Mentõszolgálathoz.
2005-tõl a nyugdíjazásomig ennek az
állomásvezetõje is voltam, 2008-tól ezzel párhuzamosan a Celldömölki Mentõszolgálatot is vezettem. Összesen 42
évet dolgoztam a mentõszolgálatnál,
de biztosan mondhatom, hogy ha újra
kéne kezdenem, akkor is ugyanezt választanám. Ez nem csak egy szakma,
hanem hivatás. Mindig is sikerként éltem meg, hogy segíthetek.
1994-ben felkérésre indultam az önkormányzati választásokon, 1994– 1998-as
ciklusban dolgoztam elõször képviselõként, valamint a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Bizottság elnökeként. 2010-ben ismét megkerestek,
hogy induljak a választásokon, és habár
tudtam mennyi munkával és elkötelezettséggel jár, elfogadtam a felkérést.
2010-ben és 2014-ben is bejutottam a
képviselõ-testületbe, mindkét ciklusban
a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke is voltam egyben. A bizottságok közül talán erre hárul a legtöbb felelõsség és feladat, a tisztséggel
járó munka sok idõt emészt fel. Azonban nekem az egész életem abból állt,
hogy adni szerettem volna, segíteni
akartam másoknak, ezért is lettem
mentõápoló, és ezért vállaltam közéleti tevékenységet is. Valamint szintén
ezért alapítottuk meg 1997-ben a Máltai Szeretetszolgálat celldömölki csoportját, 12 taggal. A csoport a korábbi
években még sokkal aktívabban tevékenykedett, többek között adományokat gyûjtöttünk a tiszai árvíz károsultjai számára, melyet aztán el is vittünk a helyszínre, valamint 2000-ben
egy egész hetet töltöttünk CsongrádBokroson, ahol akkor óriási károkat

» KITÜNTETÉSEK

okozott az árvíz. Ezalatt az egy hét alatt
a nyolc fõs csapatunk tetõ alá hozott
egy házat.
Köszönöm azoknak, akik közremûködtek a felterjesztésben és az elismerés
átadásában, de ki szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az én érdemem.
Ez a díj egy csapatnak szól, hiszen minden tevékenységemet csapatmunkában végeztem, ez a díj pedig ezt a
munkát ismeri el.
Mindenképp szeretném megjegyezni,
hogy nem tudtam volna ennyi munkát
és önkéntes tevékenységet vállalni, ha
nem állt volna mindig mögöttem egy
támogató, elfogadó család és egy toleráns feleség.
Bízom abban, hogy erõm és egészségem is engedi, továbbra is ezen az
úton tudok majd haladni.

Klampár Tibor
Kétszeres világbajnok, háromszoros
Európa-bajnok, olimpiai 4. helyezett
sportoló, a celldömölki hétszeres magyar bajnok asztalitenisz-csapat vezetõedzõje.
1961-ben nyolcévesen kezdte pályafutását, 11 évesen serdülõ válogatott,
13 évesen serdülõ Európa-bajnok. 15
évesen a leningrádi ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, itthon
pedig megnyerte a felnõtt magyar bajnokságot. 1971-ben Nagojában Jónyer
Istvánnal megnyerte a világbajnokságot férfi párosban. 1979-ben Phenjanban a vb-n csapatban aranyérmet szerzett. 1981-ben Kuala Lumpurban elnyerte a Világ Kupát, Miskolcon az
Európa Top 12-t, a Novi Sadon rendezett vb-n a csapattal ezüstérmes lett.
35 évesen a szöuli olimpián 1988-ban
negyedik helyet szerzett. Túl a negyvenen még tagja volt az Európa-bajnoki
ötödik helyezett csapatnak, az pedig
páratlan a világ sportjában, hogy néhány éve az NB II., napjainkban pedig
a Budapest Bajnokság aktív játékosa.
A magyar asztalitenisz aranykorának
élõ legendája Celldömölkön edzõként
is bizonyított. 2005 óta vezetõedzõje a
celldömölki asztalitenisz-csapatnak.
Irányításával a legfelsõbb magyar bajnoki osztályban, az extra ligában játszó
együttes egy bronz- és két ezüstérem
után hét aranyérmet, majd ismét egy
bronzérmet szerzett.
A csapat 107 magyar bajnoki mérkõzésen volt veretlen. A Klubcsapatok
Szuperligája elnevezésû európai kupában is több dobogós hely után az elõzõ
bajnokságban aranyéremig vezette
együttesét.

Rosta Zsolt
A kezdetektõl pedagógusi pályára készültem, mivel édesapám is pedagógus
volt, nem is gondolkoztam más lehetõségeken. A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán végeztem 1986-ban biológiaföldrajz szakon, majd rögtön vissza is
jöttem Celldömölkre tanítani. Az Eötvös
Iskola napközijében kezdtem, majd hamarosan megüresedett egy hely Alsóságon, így kerültem ide, és így dolgozom itt immár 28 éve, osztályfõnökként és szaktanárként. Idõközben szereztem egy labdarúgói edzõi képesítést
is, így 1993-ban újraélesztettük Alsóságon a focihagyományokat, azóta tartok futballedzéseket alsósoknak és
felsõsöknek. Ennek szerencsére nagy
népszerûsége van a gyerekek körében,
sokan járnak az edzésekre.
1987 óta felkértek a balatonrendesi tábor szervezésére. Korábban járási úttörõ elnök voltam, így volt már tapasztalatom ezen a területen. Azóta ez a
tábor teljesen hozzám nõtt. Rengeteg
változás történt a mûködésében és a
mûködtetésében, csak azóta, mióta én
szervezem a tábort, már 9 különbözõ
neve volt, gyûjtjük is errõl az emlékeket. Amikor elõször kerültem Balatonrendesre, szörnyû állapotban volt. A
szobák lelakottak voltak, mindössze 11 zuhanyzó és 1-1 mosdó állt a táborozók rendelkezésére. Aztán az évek
alatt rengeteg munkával sikerült szép
lassan újraalakítani. Hosszú idõn keresztül építettük, fejlesztettük, minden
bevételét visszaforgattuk a renoválásába, pályáztunk a vizesblokk átalakítására és az akadálymentesítésre is. De
megéri, mert a rendesi tábor minden
gyereknek örök élményt nyújt, nekem
is azt adott még az iskolás éveim alatt.
A gyerekek nagyon szeretnek itt együtt
lenni, kiszakadni egy kicsit az otthoni
környezetbõl. Ami egy felnõttnek itt
zsúfoltságot jelentene, nekik az jelenti
a kalandot. Nem beszélve a Balaton
élményérõl.
Ez egy más világ, ami azért önállóságra is neveli a gyerekeket. Aki gyerekként táborozik, az az általános iskola
után sokkal könnyebben megy el kollégiumba. Elmondhatom, hogy szívügyem lett ez a tábor, hiszen ha valamit hosszú idõn keresztül csinálsz,
építesz, az személyes üggyé válik.
De ugyanez igaz a pedagógusi munkára is, szerencsére nem kell a kettõ között választanom.
Köszönöm a kitüntetést, büszke vagyok
és nagyon jól esett, hogy gondoltak rám.
NÉMETH NÓRA

7

MÛVELÕDÉS

«

Új Kemenesalja » 2018. 04. 13.

A nagy háború hatása Vas vármegyére
2018. évi centenárium újabb alkalmat
ad arra, hogy a „nagy háború” eseményei ismét felszínre kerüljenek, elõadások, beszélgetések témáját szolgáltassák. A közelmúltban Celldömölkön
emlékmûátadással és a hõsi halottak
felújított sírjainak átadásával tisztelegtek a háború áldozatai elõtt. Március
22-én egy történelmi témájú elõadást
hallgathattak meg az érdeklõdõk dr.
Kövér István ügyvéd, a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Szervezetének elnöke tolmácsolásában.
Négy éve már, hogy az I. világháború
kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott az Alsósági Evangélikus Egyházközség. A centenáriumi rendezvényen azok elõtt a
hõsi halottak elõtt tisztelegtek az
egybegyûltek, akik az elsõ világháborúban életüket adták a hazáért. Itt
tartotta meg elsõ celldömölki elõadását
dr. Kövér István ügyvéd is, aki a történelmi eseményeket ismertetve számolt

be a 600 ezer magyar áldozatot követelõ nagy háború kitörésének okairól
és következményeirõl. Most újra
Celldömölkre látogatott dr. Kövér István, hogy egy másik szemszögbõl is
elõadást tartson a világégés hatásairól.
A március 22-i elõadás keretében elsõként egy általános képet festett a 20.

századi Európáról, az országok közötti
erõviszonyokról és ellentétekrõl, és a
nagyhatalmakat végül háborúba sodró
konfliktusokról. Az elõadás részletesen
ismertette a casus belli-t, vagyis a Ferenc Ferdinánd és Chotek Zsófia ellen
elkövetett szarajevói merényletet, mely
esemény végsõ soron kirobbantója lett
aztán a négy évig tartó háborúnak. A
prezentáció kitért a háborús helyzetet
kiváltó egyéb okokra is, valamint hoszszasan beszámolt Tisza István miniszterelnök szilárd tiltakozásáról a háborúba lépés ellen. Dr. Kövér István pontos
adatokat sorolva számolt be a Vas
vármegye 612 települését érintõ hatásokról, kiemelve ezek közül a celldömölki vonatkozásúakat. Az informatív
elõadás méltó megemlékezésként szolgált az I. világháború centenáriumának
alkalmából. A rendezvény házigazdáinak képviseletében Söptei Józsefné alpolgármester-asszony köszönte meg a
tartalmas történelmi beszélgetést.
»NN
dekoráció készült a kreatív fantázia és
ügyes kezek nyomán. Mivel hímes tojás
nélkül nincs húsvét, természetesen a
tojásfestés volt a legfõbb profilja a
kézmûves foglalkozásnak, ezúttal akrilfestéket használva. Ezenkívül többféle
húsvéti dísz és dekoráció került ki az alkotó kezek alól, így például mozgatható
papírnyulak, tojástartó papírkosár, húsvéti virágdísz és ablakdísz tarkította az
elkészíthetõ munkadarabok palettáját. A
jó hangulatú program közel húsz résztvevõje a vidáman eltöltött kézmûveskedés után társasjátékozással töltötte a
délután hátralevõ részét. »REINER ANITA

Játszóház húsvétra
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár egy évben több alkalommal
is hirdet kézmûves játszóházat a gyerekek számára, általában az év egyegy jeles ünnepéhez kapcsolódva.
Húsvét környékén sincs ez másként, így
idén március 29-én, nagycsütörtökön
gyûltek össze az alkotni vágyó gyerekek
az intézmény galériáján. Az alkotómunka során ezúttal is számtalan érdekes, a
húsvéti ünnephez tartozó dísz, kellék,

Cirkuszhercegnõ a bérletben
A mûvelõdési központ felnõtt színház
bérletének harmadik elõadásaként egy
méltán népszerû operettel örvendeztette meg közönségét. Március 10-én
Kálmán Imre egyik legtöbbet játszott,
örökbecsû darabját, a Cirkuszhercegnõt
vitte színre a Pesti Mûvész Színház.
Titkok, álarc mögé bújt szerelmes, az
arisztokrácia diszkrét bája, a cirkuszporond csillogása mögötti világ – mindezekbe nyerhettek betekintést az operettrajongó közönség tagjai, akik zsúfolásig megtöltötték az intézmény nézõterét. Ezeken túl még magával sodró
zene, jó színészi játék és ismert melódiák is jellemezték az elõadást. A Cirkuszhercegnõ színhelye a szentpéter-
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vári nagycirkusz. Fedja, a cári Oroszország tisztje, nagybátyjának menyaszszonyába, Fedorába szerelmes. A nagybácsi tudomására jut ez a szerelem, és
tönkreteszi Fedja tiszti karrierjét. Fedora az öreg herceg felesége lesz, ám
hamarosan özvegy marad. Fedja, a
nagyszerû lovas, szerelmi bánatában
elszegõdik artistaként a cirkuszhoz.
„Mister X” néven a pétervári cirkusz
nagy szenzációja lesz, látványos produkcióját mindig fekete álarcban mutatja be. Fedora is elmegy a cirkuszba,
ahol találkoznak, de nem ismeri fel a
férfit, s amikor az szerelmet vall neki,
elutasítja… Intrikák sora veszi kezdetét, amit tetéz, hogy egy, a hercegnõbe reménytelenül szerelmes, rossz-

indulatú férfi kócolja össze a szálakat.
Izgalmas kalandokon mennek keresztül
a fõhõsök, míg, ahogy egy operettõl
elvárható, a sok csalódás és félreértés
után gyõz a mindent elsöprõ szerelem,
és a boldog egymásra találásban mindenki elnyeri méltó jutalmát.
»REINER ANITA
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TOTÁL PLÁN ötödször
A celldömölki Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár art mozija
az idei évben is várta a független filmesek alkotásait. A rendezvényre március 24–25-én került sor, ahol a pályázók több kategóriában is megmérettették magukat.
A zsûriben celldömölki származású filmesek foglaltak helyet: Kreif Zsuzsanna
animációs filmrendezõ, Pacskovszky
József Balázs Béla-díjas filmrendezõ,
forgatókönyvíró, Pacskovszky Zsolt iro-

dalmár, forgatókönyvíró. Érdekes színfolt volt a fesztiválon, hogy az elmúlt
évekhez képest sokkal több animációs
film került terítékre. Látható tendencia,
hogy megszaporodtak emellett a természetfilmek is.
Pacskovszky József filmrendezõ, a zsûri
elnöke hangsúlyozta, hogy mindenkinek a filmje a saját gyermeke, és az alkotók kedvét és lelkesedését a
filmezéstõl nem szabad elvenni, hanem
inkább erõsíteni és segíteni kell õket. A
zsûri ezek szellemében figyelte az ötö-

dik celldömölki filmfesztivál felhozatalát, amely az idei évben is – a filmkategóriákat figyelembe véve – színes és
sokrétû volt.
Eredmények: Fesztivál Nagydíj: Magyar
Zsolt – Poroszka, Jurkovics Milán – Méhek nyomában. Dokumentumfilm kategória: 1. díj: R. Nagy Csilla - Menedék. Animációs film kategória: 1. díj:
Kondor Noémi - Az illatlenyomat. Alkotói különdíj: Bolyai Filmmûhely,
Zenta; Rum-Kastély Média Szakkör.
Külön gratulálunk a Rum-Kastély Média
Szakkör tagjainak, akik minden évben
bizonyítják, hogy filmezni öröm.
»PH

Tegnap a Gyimesben jártam
Ismét a városban járt a Maros Mûvészegyüttes. Ahogy az már hagyománnyá vált, Celldömölköt is mindig
célba veszi a tánccsoport, mikor elindul
tavaszi turnéjára. Idén március 21-re
esett a látogatás ideje, ekkor került sor
a társulat legújabb darabjának helyi
bemutatójára.
A Maros Mûvészegyüttes Állami Székely Népi Együttes néven alakult 1956
õszén azzal a céllal, hogy összegyûjtse,
feldolgozza és színpadon bemutassa a
romániai magyarok, románok, németek és más nemzetiségek népdalait,
táncait, szokásait, valamint hogy elõadja azokat az új kórusmûveket, zenekari szerzeményeket és témás táncokat, melyek a folklórkutatások eredményeire épülnek.
A társulat Celldömölkön bemutatta már
többek között az I. világháború centenáriumára készült Imádság háború
után címû produkcióját, a Szép piros
hajnalban címû autentikus folklórmûsorát és Fekete piros címû néptáncszínházát. Március 21-i elõadásában a Tegnap a Gyimesben jártam címû darabját
mutatta be az együttes a celldömölki
közönségnek. A produkcióban a Maros

együttes Erdély szórványvidékeinek táji
tagoltságát és sokszínûségét prezentálta egyedi néptáncok és népdalok segítségével. Erdélyben a magyarok és
románok a történelem folyamán sajátos vonásaikat megõrizve, de egymással szoros kölcsönhatásban rendkívül gazdag népi kultúrát és népszokásokat hoztak létre. Az együtt élõ népek
kölcsönhatása vidékenként különbözõ
módon érvényesült, mely nem csak a
nép tudatában, hanem viseletében,

„Orfeum” a moziban
Újfajta kezdeményezésként és a programpaletta bõvítéseként „Színház a
moziban” címmel indított elõadássorozatot a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár tavaly õsszel. A sorozat harmadik részeként a Jánosházi
Amatõr Színtársulat „Orfeum” címû öszszeállítását tekinthették meg az érdeklõdõk március 26-án.
A színdarab Sinkó Péter, Vadnay László,
Komlós János, Gábor Andor bohózatai

és korabeli kuplék segítségével idézte
meg a húszas évek orfeumainak világát, a századelõ hangulatát.
Az „Orfeum” megálmodója és rendezõje Illés Zsuzsa, a Batthyány Lajos
ÁMK Mûvelõdési Otthon és Könyvtár
egységvezetõje, akinek a darabbal
nem más volt a célja, mint egy jó hangulatú mûsor keretében évtizedekkel
visszarepíteni az idõben a könnyed kikapcsolódásra vágyó közönséget. Az
elõadás mai poénokkal fûszerezett bo-

táncában és zenéjében is érezhetõ. Ezt
a sokszínû, mégis tökéletesen egyedi
kultúrát hivatott bemutatni az együttes
a Tegnap a Gyimesben jártam címû darabjával, melybõl nem hiányozhattak a
hagyományos öltözékek, a hangulatfokozó fénytechnika és természetesen az
autentikus élõzene sem.
A Maros Mûvészegyüttes ezúttal is sikert aratott a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színháztermében.
»NÉMETH NÓRA
hózataival, kupléival, sikamlós tréfáival, talmi értékeivel és valódi kincseivel valóban sikerrel idézte meg a pesti
orfeumok, énekes-zenés kávéházak,
mulatók szivarfüstös hangulatát, s a
színpadon a szereplõk játéka nyomán
létrejött a magyar ezredév tarka világa:
szüleink, nagyszüleink és dédszüleink
hétköznapjai, mulatozásai és keservei…
A kamara jellegû elõadások sorozata
folytatódik a moziban, a legközelebbi
alkalommal a „Filmslágerek” koncert
ígér kellemes szórakozást.
»REINER ANITA
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90. születésnapját ünnepelte Horváth Károly
Március 5-én ünnepelte 90. születésnapját a nemesszalóki származású Horváth Károly. A jeles évforduló alkalmából természetesen az
állam és a város önkormányzata
is köszöntötte az idõs urat, celldömölki otthonában Farkas Gábor
jegyzõ kereste fel, hogy átadja
számára a Magyarország Kormánya által kiállított emléklapot és
az önkormányzat ajándékát.

Horváth Károly 90 éves kora ellenére nagyon jó egészségnek örvend, a látogatás során is szívesen
mesélt az elmúlt évtizedekrõl.
Mint kiderült, a nemesszalóki Horváth családban heten voltak testvérek, közülük az 1938-as születésû Károly bácsi a legidõsebb fivér. Feleségével 1956-ban kötöttek házasságot, majd 1963-ban
költöztek be közös celldömölki

otthonukba, ahol az idõs úr a mai
napig él. Sajnos most már csak

egyedül, 59 év boldog házasság
után ugyanis 5 évvel ezelõtt felesége elhunyt. Fiával és unokájával
azonban továbbra is rendszeresen
tartja a kapcsolatot, sokat jár el
hozzájuk Szombathelyre, és õt is
gyakran látogatják családtagjai.
Károly bácsi mesélt munkájáról az
egykori nemeszszalóki termelõszövetkezetnél és a celldömölki
ÉLGÉP vállalatnál, majd felidézte II.
világháborús emlékeit is, mely során 1945-ben 10 hónapot töltött
egy franciaországi hadifogolytáborban. Idõs kora ellenére Horváth
Károly ma is aktív életet él, naponta ül biciklire, sokat jár-kel a városban és egyedül gondozza a kertjét.
Örömmel fogadta az emléklapot,
mely jó egészséget és további boldog éveket kíván a szépkorú
Károly bácsinak.
»NÉMETH N.

Minden, amit az érzelmi intelligenciáról tudni kell…
Októberben vette kezdetét Celldömölkön az óvodai és iskolai szociális segítõ
tevékenységet támogató EFOP projekt
a Népjóléti Szolgálat szervezésében.
Március 2-án ennek a programnak a
keretében került sor Uzsolyné dr. Pécsi
Rita elõadására az érzelmi intelligencia
témakörében.
2017. október 26-án vette kezdetét
Celldömölkön az EFOP óvodai és iskolai
szociális segítõ tevékenység fejlesztése
címû pályázata. A projekt elsõdleges
feladata, hogy az óvodai és iskolai szociális munka kapcsán a feladatellátás
szakmai tartalmának meghatározásában aktív szerepet vállalva az óvodások, iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztését, sikeres elõmenetelük támogatását, a veszélyeztetettség megelõzését, a célcsoport jólétének és életminõségének a javítását megvalósítsa. Így
a veszélyeztetett gyermek minél elõbb
kiszûrhetõ, veszélyeztetett helyzetük
pedig a korai szakaszban megszüntethetõ, mérsékelhetõ. A pályázat a nyitórendezvény óta több mérföldkövön is
átesett, számos egyéni, közösségi és
csoportos foglalkozás, elõadás került lebonyolításra a Népjóléti Szolgálat szervezésében.
Március 2-án szintén a projekt kereté-
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ben került sor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban egy
nyilvános szakmai elõadásra az érzelmi
intelligenciáról, Uzsalyné dr. Pécsi Rita
neveléskutató, pedagógiai szakértõ
prezentálásban. A nevelési módszereket, valamint az érzelmi intelligencia
kialakítását, fejlesztését célzó elõadás
iránt óriási volt az érdeklõdés, az óvoda- és iskolapedagógusok mellett sok
szülõ is megjelent a rendezvényen. A
résztvevõk számos hasznos információval gazdagodhattak a gyermeknevelés
és a személyiségfejlõdés témakörében.
Uzsalyné dr. Pécsi Rita elõadásából fény
derült többek között arra, hogy velünk
született adottságaink személyiségünknek mindössze, 20-30%-át teszik, hogy
döntéseinket 70%-ban érzelmeink befolyásolják, és hogy míg az IQ egy velünk született tulajdonság, addig az EQ,
vagyis az érzelmi intelligencia egy folyamatosan formálódó meghatározója
a személyiségnek. Ennek kialakulása
már kisgyermekkorban elkezdõdik és
életünk végéig tart, azonban míg fiatalon viszonylag könynyen alakítható,
úgy idõsebb korban már csak nehezen
formálható. Az érzelmi intelligencia befolyásolása, fejlesztése pedig elsõsorban nevelés kérdése, a szülõk és a pedagógusok felelõssége, hogy a gyer-

mekeket a megfelelõ nevelési, kondicionálási módszerekkel érzelmileg is
érett, boldogulásra képes felnõttekké
neveljék. A péntek esti elõadás számos
hasznos információval szolgált a jelenlévõk számára, a szervezõk ezért is tartják fontosnak, hogy a továbbiakban is
lehetõséget biztosítsanak a hasonló témakörökben való ismeretszerzésre. Épp
ezért a közeljövõben szintén a projekt
keretében az integrált oktatásban egyre gyakrabban napirendre kerülõ autizmus témáját járják majd körül, késõbb
pedig a gyermekbántalmazásról hallgathatnak meg egy szakmai elõadást
az érdeklõdõk.
»NÉMETH NÓRA

Tájékoztatás
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2018.
április 18-án (szerdán) 16 órai
kezdettel közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: Városháza nagyterme, 9500 Celldömölk, Városháza
tér 1. A közmeghallgatáson a
várost érintõ témákban várják a
véleményeket.
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Arany-emlékmûsor Határtalanul!
A Határtalanul pályázat keretében az
elmúlt héten Erdõszentgyörgy delegációja vendégeskedett a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumnál. A programok mellett egy közös mûsor is készült a gimnazisták és az erdõszentgyörgyiek elõadásában, az Arany-év
jegyében.
Negyedik alkalommal csatlakozott a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium a Határtalanul programhoz, melynek célja, hogy a diákok osztálykirándulások keretében eljuthassanak a
szomszédos országok magyarlakta területeire, és személyes tapasztalatokat
szerezzenek a külhoni magyarságról. A
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumot március közepén a celldömölki
testvérvárosból, Erdõszentgyörgyrõl érkezõ vendégdiákok látogatták meg. A
fiatalok színvonalas ellátásához a
Swietelsky Vasúttechnika Kft. és Celldömölk önkormányzata jelentõs öszszeggel járultak hozzá. A Határtalanul
pályázat fontos eleme, hogy a fogadó
és a vendégintézmény közösen szervezzen programokat, kirándulásokat,
így a berzsenyis és az erdõszentgyörgyi
diákok együtt fedezték fel a környezõ
városokat, nevezetességeket. A pályázatnak hasonlóan fontos eleme a közös
munka is, így természetesen sor került
egy közös projekt megvalósítására is,
ezúttal az Arany-év jegyében. 2017-

ben volt ugyanis Arany János születésének 200. évfordulója, számos rendezvény, program és konferencia került megszervezésre a tavalyi évben,
hogy bemutassa a költõ személyét és
munkásságát. Ezt célozta meg a celldömölki gimnazisták és az erdõszentgyörgyiek közös mûsora is, melynek
bemutatójára március 14-én került sor
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. A diákok informatív elõadása számos érdekességet tartogatott
a költõóriás életérõl, származásáról,
családjáról és pályájáról. Valamint a
késõbbi évekrõl, Petõfivel köttetett barátságáról, a forradalom és szabadság-

Tankerületi rajzverseny Alsóságon
Több évtizeddel ezelõtt mint kistérségi
rajzverseny indult útjára az azóta Alsóságon hagyományos iskolai eseménnyé
avanzsált tankerületi rajzverseny.
Minden év márciusában kerül megrendezésre a képzõmûvészeti megmérettetés, az idei évben március 20-án,
kedden gyûltek össze a tankerület tehetséges fiataljai, hogy összemérjék alkotóképességüket.
Ahogy azt az elõzõ évek statisztikái is
hûen tükrözik, a verseny egyre népszerûbb a gyerekek körében, rendszeres az 50 fõ feletti nevezési szám.
Idén 9 iskola képviseltette magát az
eseményen, összesen 53 fõvel, akik
közül sokan már nem elõször vettek
részt a rajzpróbán. A verseny három
kategóriában zajlott. Az 5-6. osztályos
korcsoport számára egy terített asztal
alapján forgástestek ábrázolása volt a

feladat, a 7-8. évfolyamon és a középiskolásoknak egy enteriörbõl választható szögletes test ábrázolását kellett
legjobb tudásuk alapján megvalósítaniuk. Két beállítás köré csoportosult tehát
az esemény, ahol a diákok ezúttal is
bármely technikával dolgozhattak,
mindenki az egyéni látásmódja szerinti, számára legoptimálisabb eszköz segítségével örökíthette meg a csendéletet. A verseny befejeztével nehéz feladat várt a zsûrire, hiszen számos kiváló alkotás között kellett objektív rangsort felállítaniuk. Végül azonban megszülettek az eredmények, mely alapján
az 5-6. osztályos korcsoportban 1. helyezést ért el Beleznai Zsófia, 2. lett
Nagy Melissza, 3. helyen végzett Barcza Abigél. A 7-8. osztályos korcsoportban 1. helyen végzett Zubor Dorka, 2.
lett Tóth Fanni Zsófia, 3. helyezést ért
el Sebestyén Szabina. A középiskolások

harc során vállalt szerepérõl, politikai
állásfoglalásáról és természetesen
identitástudatáról. A nemzeti ünnep jegyében különösen nagy hangsúlyt kapott Arany János nagyszalontai származása és a nemzeti hovatartozás kérdése. A Határtalanul program keretében
bemutatott mûsor nem csak az együttmûködésrõl, de az összetartozásról és
a nemzetek közötti szoros kapocsról is
biztató képet tükrözött. A versekkel,
énekekkel, táncokkal tûzdelt közös
mûsor nem csak színvonalában, de
mondanivalójával is elnyerte a közönség tetszését.
»NN
korosztályában 1. helyezett lett Pongrácz Petra, 2. helyen végzett Jakab
Flóra és 3. helyezést ért el Döme Réka.
A zsûri döntése alapján számos különdíj is kiosztásra került.
A szervezõk és a versenyzõk véleménye alapján is színvonalasan, eredményesen zajlott az idei év tankerületi
rajzversenye.
»NN

Álláshirdetés
A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje felvételt hirdet rendszergazda informatikus munkakör betöltésére, határozatlan idõre, munkavállalói jogviszonyba a Celldömölki Rendõrkapitányság állományába.
A jelentkezéseket 2018. április 15-ig
lehet benyújtani.
Érdeklõdni a Celldömölki Rendõrkapitányságon lehet.
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Remekelnek hazai pályán nõi kéziseink
Celldömölki VSE – Gyõri Audi ETO KC
U21 31-27 (15-13). – Celldömölk,
120 nézõ, NB II-es nõi kézilabdamérkõzés, vezette: Harsányi H.,
Vámosi V.
Celldömölki VSE: Tömõ – Sebestyén 4,
Szecsõdi 3, Szomorkovits 9, Németh
V. 9/5, Bagics 1, Gyõrffy R. 2. Csere:
Geiger 1. Balogh V., Pongrácz, Farkas,
Szalai F. 2, Füzfa, Szalai Sz. Edzõ:
Salamonné Csótár Adrienn.

A celliek kezdték jobban a találkozót,
két góllal nyitottak. A vendégek ekkor összekapták magukat, és pár perc
alatt 5 gólt rámoltak a hazaiak
hálójába, és magabiztos elõnyüket a
félidõ utolsó harmadáig meg is
õrizték. A CVSE nem esett pánikba,
küzdött becsülettel, és a játékrész
hajrájára kiegyenlített, sõt a lefújásig
kétgólos elõnyre is szert tudott tenni.
Fordulás után is potyogtak a gólok,

elõbb a gyõriek bizonyultak pontosabbnak, majd a celli lányok percei
következtek. Minden poszton nagyot
küzdött a Celldömölk, és az akarat jó
játékkal is párosult. Teljesen megérdemelt gyõzelmet aratott Salamonné Csótár Adrienn együttese.
Lapzárta utáni eredmény:
Celldömölki VSE – Büki TK 22-20 (1310) Celldömölk, NB II-es nõi kézi»CSUKA L.
labda-mérkõzés

Elköltöztünk!
A Perint Ital Kis-, és Nagykereskedés
új helyre költözött!
Celldömölk, Építők u. 10. Bakotrex varroda mellé.

Magánszemélyeket is kiszolgálunk
nagykereskedelmi áron.
Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Felhívás!
Kérjük , hogy a celldömölki
katolikus temetőben
lejárt sírokat,
2018. december 31-ig
váltsák újra , amennyiben ez
nem történik meg,
értékesítésre kerülnek.

Római Katolikus Plébánia Celldömölk
9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon : 06 95/420-135
Email: plebania@cellkabel.hu
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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Felemás eredmények a hosszú hétvégén
BVSC-Zugló – CVSE-Swietelsky Jufa Hotels 6-3 – Budapest, férfi asztalitenisz
Extraliga-mérkõzés.
Páros: Molnár, Jakab – Fazekas, Kriston
3:2 (-3, -7, 7, 3, 8) Meglepõen jól kezdett a celli kettõs, hamar 2-0-s vezetésre tett szert , ám ekkor megtorpantak Fazekasék, és vereséget szenvedtek. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Molnár – Szita 2:3 (-8, 6,
-6, 6, -3) Fordulatos mérkõzésen, a jobban koncentráló Szita megérdemelten
nyert. (1-1), András – Kriston 2:3 (-8, 7,
-10, 6,-7) Az U21-es EB-rõl hazatérõ hazai játékos alaposan megizzasztotta
Kristont, aki csak nagyobb rutinjának
köszönhetõen tudott nyerni. (2-1), Jakab – Fazekas 3:2 (8, 3, -10, -9, 7) Nagy
csata volt, Fazekas 0-2-rõl talpra állt, és
a döntõ szettben is lett volna esélye
nyerni, ám elszalasztotta a lehetõséget.
Fontos pont úszott el. (2-2).
2. kör: Molnár – Kriston 3:1 (-9, 14, 4,
5) A jó kezdés után teljesen szétesett
Kriston játéka, esélye sem volt az utolsó két szettben. (2-3), Jakab – Szita 3:1
(9, 8, -8, 5) Jakab ezen az estén remekelt, Szita sem találta játékának ellenszerét. (2-4), András – Fazekas 0:3 (-2,
-7, -5) Fazekas hozta a tõle elvárt játékot, és könnyedén fektette két vállra
fiatal ellenfelét. (4-3).

3. kör: Jakab – Kriston 3:0 (9, 5, 10)
Ezúttal Kriston esett áldozatául Jakab
remeklésének. (5-3), Molnár – Fazekas
3:1 (11, 9, -4, 8) Fazekasnak csak momentumai voltak, Molnár összeszedettebben játszott. (6-3). Szépszámú nézõsereg elõtt, igazi rangadói hangulatban kezdõdött az összecsapás, ahol
nem várt könnyedséggel húzta be az
elsõ két szettet a Fazekas – Kriston kettõs. Ám ezután érthetetlen módon
visszaesett a játékuk, sorra mentek el
a poénok, és a hazaiak döntõ játszmára kényszerítették õket. Az ötödik
szettben sem tudott újra felpörögni a
celli kettõs, így hátrányból kezdtük az
elsõ egyéni kört. Szita Márton élvezetes, fordulatos csatát vívott Molnár
Krisztiánnal, és eleinte úgy tûnt, hogy
fejben a hazai játékos bírja jobban, de
a döntõ játszmában hengerelt a celli.
Fazekas több alkalommal is megnyerhette volna Jakab elleni meccsét, veresége a végeredmény tekintetében is
fájó volt. A találkozó második felében
már jobbak voltak a fõvárosiak, és
megérdemelten tartották otthon a 3
pontot. Ezzel a vereséggel elúszni
látszik az alapszakasz-elsõség. Másnap
már Gyõrben volt jelenése a Klampárlegénységnek, és ezúttal nem forgott
veszélyben a papírforma. Sima gyõ-

zelmet aratott a Celldömölk.
Gyõri Elektromos VSK – CVSE-Swietelsky
Jufa Hotels 0-6. – Gyõr, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Lung, Stánitz – Fazekas, Szita 2:3
(11, -5, 6,-6, -7) (0-1).
Egyéni, 1. kör: Béres - Szita 1:3 (-7, -5,
2, -9), Stánitz – Fazekas 2:3 (7, -8, 5, -7,7), Lung – Kriston 0:3 (-10, -9, -4) (0-4).
2. kör: Béres – Fazekas 0:3 (-7, -7, -7),
Stánitz – Kriston 0:3 (-15, -9, -7) (0-6).
A hosszú hadjárat itt még nem ért véget, hisz vasárnap már az Alsósági
Sportcsarnokban pótolta elhalasztott
mérkõzését a CVSE, az ellenfél ezúttal
a DVTK együttese volt. A miskolci csapat két fõvel érkezett városunkba, így
nem volt kérdéses, hogy egy újabb
könnyû gyõzelemmel zárja a háromnapos sorozatát együttesünk.
CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels–DVTK Sport
Kft. 6-1. – Celldömölk, férfi asztalitenisz
Extraliga-mérkõzés, vezette: Bódi, Segyevi.
Páros: Fazekas, Kriston – Széll, Molnár
3:0 (4, 2, 8) (1-0). Egyéni, 1. kör: Szita
– Széll 3:0 (10, 7, 6), Fazekas–Molnár
3:1 (6, -10, 9, 6), Kriston játék nélkül
3:0 (4-0). 2. kör: Kriston–Széll 3:0 (9, 4,
5), Szita – Molnár 1:3 (-10, -8, 6, -5),
Fazekas játék nélkül 3:0 (6-1).
»CSUKA LÁSZLÓ

Az Extraliga állása
Csapat neve

Meccs

Nyert

Döntetlen

Vesztett

Pont

Meccsarány

1.

BVSC-Zugló I.

13

12

0

1

37

81:20

2.

PTE PEAC Kalo-Méh I.

12

11

1

0

35

77:17

3.

CVSE-Swietelsky-Jufa Hotel I.

13

10

1

2

34

78:23

4.

Floratom Szeged AC Probart I.

13

8

0

5

29

59:41

5.

DVTK Sport Kft.

12

6

1

5

25

45:51

6.

Komló Sport Kft. I.

13

4

2

7

23

44:64

7.

TURRIS SE Sopron I.

14

2

3

9

21

38:78

8.

Gödöllõi EAC I.

13

3

0

10

19

28:71

9.

Gyõri Elektromos VSK I.

13

1

2

10

17

31:74

12

0

4

8

16

30:72

10. SZERVA ASE I.

Új

I M P R E S S Z U M

»
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