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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula

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

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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» AKTUÁLIS

Tûzoltósági beszámoló, terepakadály-futás
Továbbra is sok gondot okoz az illegális hulladéklerakás, a város terein és
utcáin a figyelmetlenségbõl adódó szemetelés, és az utak állapotán is van
mit javítani. Az önkormányzati képviselõ-testület áprilisi ülése elõtt közmeghallgatáson mondtak véleményt a
városban élõk.
Soros ülését tartotta Celldömölk képviselõ-testülete 2018. április 18-án. A
gyûlést zárt üléssel kezdték, a képviselõk önkormányzati lakásokat érintõ
kérdésekben tárgyaltak. A nyílt ülés
közmeghallgatással kezdõdött, Fehér
László polgármester adott szót a hozzászólóknak, akik fõként a városban lévõ
emlékmûvek, az utak és járdák állapotáról mondtak véleményt, továbbá felvetõdött egy lakatfal kialakítása is,
ahova a szerelem, barátság, emlékek
lakatjait lehetne feltenni. A városon
belüli és városon kívüli szemetelés
mind látvány, mind közérzet szempontjából felháborító, állapították meg
az ügyben hozzászólók egyöntetûen,
megoldani csak a közösségi neveléssel
lehet. Mind a hozzászólásokban, mind
a napirendek között szerepelt az utak
és járdák javításának kérdése. Az idei
költségvetésbe nettó 50 millió forintot
terveztek út-híd szakfeladatra, ebbõl
20 millió forintot kátyúzási és forgalomtechnikai feladatokra (útburkolati
jelek felújítása, Kresz-táblák pótlása)
fordítanak, 26 millió forintot a Gayer
téri parkolók és járdák kialakítására
költenek. Négymillió forintot fordítanak
arra, hogy a lakossági megmozdulásokhoz, parkoló- és járdaépítésekhez
támogatást adjanak. A közmeghallgatáson és korábbi testületi üléseken is
többször felvetõdött, hogy a lakosok
közösségi munkában elvégzik a járdák,

Álhír-pályázat
A téli rezsicsökkentés miatti támogatásigénylés és egy álhírként elterjedt lakásfelújítási támogatás ügyében Farkas Gábor
jegyzõt kérdeztük.
A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal vezetõje elmondta,
hogy a 1210/2018. (IV.6.) Korm.
határozat értelmében a kiépített
gázhálózattal nem rendelkezõ

parkolók kialakítását, ha ahhoz az
anyagot az önkormányzat számukra
biztosítja. Döntött a testület arról is,
hogy támogatási kérelmet nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására, a pályázat
során szeretnék a Dózsa György utca
tömegközlekedéssel terhelt útját és a
hozzá tartozó járdákat felújítani.
A testületi ülésen több beszámoló is elhangzott, közöttük a Sárvári Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság és a Celldömölki Önkéntes Tûzoltóság elõzõ évi
tevékenységérõl is beszámoltak, Kovács Levente tûzoltó alezredes, a sárvári kirendeltség vezetõje, Csende Sándor tûzoltó õrnagy, valamint Kocsis Péter celldömölki parancsnok. Az elmúlt
évben a celldömölki önkéntesek ötven
alkalommal vonultak tûzesethez, 78szor pedig mûszaki mentésre, például
viharkárra, fakidõléshez. Celldömölkön
43 tûzeset és 49 mûszaki mentés volt,
ennek jelentõs részét a tavaly augusztusi vihar okozta. A két testületnek az
elvégzett munkáért köszönetet mondott a városvezetés.
A képviselõ-testület elfogadta a 2017.
évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
beszámolót is. A 2017. évi bevételek
meghaladták a kiadásokat. A költségvetésben az önkormányzat és hivatala,
a fenntartott intézmények költségvetései, azok által ellátott feladatok szerepelnek. Két intézmény – az óvodát és a
Népjóléti Szolgálatot intézményfenntartó társulások tartják fenn – saját bevételei és kiadásai a társulások költségvetésében szerepelnek. Jelentõs
szerepe van mindig az adóbevételeknek, amik az elõzõ évben jól teljesültek, iparûzési adóból a tervezettnél
több, mintegy 624 millió forint, magánszemélyek kommunális adójából

közel 32 millió forint, idegenforgalmi
adóból 14 millió forint bevétele volt a
városnak, a gépjármûadóból 40 százalék marad a városnál (a többi a központi költségvetésbe kerül), ez 33 millió 915 ezer forint.
Tájékoztatatást kapott a képviselõtestület a bölcsõde nyári zárva tartásáról is: augusztus 6-a és 31-e között tart
zárva az intézmény, az idõ alatt festik
újra a csoportszobákat, végzik el a
szükséges karbantartási munkálatokat
az új nevelési év elõtt.
Újabb sportrendezvénnyel gazdagodhat városunk. A pápai Honvéd „Ezüst
Nyíl” Sportegyesület képviseletében a
celldömölki Lendvai Gábor a testületi
ülésen kérte a várost vezetõ grémium
támogatását ahhoz, hogy Celldömölkön terepakadály-futó versenyt és terepfutást szervezzenek. Elõbbire várhatóan szeptember elején, utóbbira novemberben kerül sor. Az önkormányzat
területekkel és szolgáltatásokkal segíti
a szervezõket a rendezvény megvalósításában. A szervezõk a futóversenyekre természetesen a helyi sportolni vágyókat is várják majd, errõl a késõbbiekben facebook-oldalukon is lehet
tájékozódni.
Tájékoztatást kapott a képviselõ-testület arról, hogy dr. Bérdi Gusztáv háziorvos egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt felmondja az 1. számú háziorvosi körzet területi ellátására
vonatkozó szerzõdést. Dr. Bérdi Gusztáv 1997 júniusától látja el vállalkozásban ezt a feladatot, a hat hónapos
felmondási határidõ figyelembevételével az ellátási szerzõdés 2018. szeptember 30-án szûnik meg. A képviselõtestület felhatalmazta a polgármestert,
hogy a késõbbi feladatellátásra tárgyalásokat folytasson orvosokkal.

településeken kaphatnak a háztartások pénzbeli támogatást, ingatlanonként 12 ezer forintot.
Azonban Celldömölkön van kiépített gázhálózat, így az itt élõ,
gázfûtési rendszerrel nem rendelkezõ háztartások nem jogosultak ennek igénybevételére. A
rendelet mellékletében felsorolják a jogosult településeket, amiben értelemszerûen Celldömölk
nem szerepel.
Internetes álhír-oldalakon olyan
információk terjednek, amelyek a

Hazai Hatékonyság 2 javaslatcsomag tartalmát meghamisítva, azt
egy kihirdetett lakossági energetikai pályázatként mutatják be.
Ennek alapján elterjedt, hogy alanyi jogon jár mindenkinek 2,5
millió forint lakásfelújításra. Ezzel
szemben a Hazai Hatékonyság 2
lakossági épületenergetikai célú
javaslatcsomagról kormányzati
döntés egyelõre nem született, a
pályázat (nem alanyi jogon járó
támogatás) lapzártánk idejéig
még nem indult el.
»ÚK
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A város legifjabb lakóit köszöntötték
2017-ben 105 kisgyermekkel gyarapodott Celldömölk lakossága. Õket ünnepelte a város önkormányzata és a Védõnõi Szolgálat április 19-én, a Születésünnepen.
Celldömölkön is meghonosodni látszik a
„Születésünnep” hagyománya. A város
önkormányzata és a védõnõi szolgálat
2016-ban tartotta meg elõször a város
újszülöttjeinek ünnepségét, a környezõ
települések népszerû hagyományának
mintájára. Akkor 98 gyermeket köszönthettek a szervezõk, az idei évben 105
kisgyermek kapott meghívót a rendezvényre. A Születésünnep a tavalyi évhez
hasonlóan ezúttal is Tulipánfesztivál egyfajta nyitányaként szolgált, az eseményre a nagyrendezvény elõnapján, április
19-én került sor a Városházán. A hivatali
épület elõterében szinte lépni sem lehetett a rengeteg babakocsitól, és a máskor
komor díszterem most gyermekzsivajtól,
nevetéstõl és játéktól volt hangos. Hogy
a rendezvény mégiscsak ünnepélyes formát öltsön, nem maradhattak el azonban
a beszédek. A város képviseletében

Fehér László polgármester köszöntötte a
település legifjabb lakóit, örömét fejezve
ki a magas születésszám miatt. A polgármester elmondta, a városnak is érdeke,
hogy minél több fiatal vállaljon gyermeket, õk ehhez az óvodai és bölcsõdei
létszámok bõvítésével, és a nevelési intézmények támogatásával tudnak hozzájárulni. Fehér László beszéde után rövid
mûsor következett, a városi óvodások
versekkel és énekekkel köszöntötték a
kisgyermekeket és szüleiket. Majd dr.
Wachter Walter járási tisztifõorvos tartott
beszédet, kitérve arra, hogy Celldömölköt akár a születés városának is lehetne nevezni, hiszen a kórház szülésze-

ti osztálya messze földön is híres. A járási
tisztifõorvos jótanáccsal is szolgált a gyakorló szülõk számára: hangsúlyozta, hogy
bár természetes, hogy minden szülõ a
legjobbat akarja gyermekének, és sajnos,
társadalmi elvárások is a maximalizmus
és a perfekcionizmus irányába sodorják
õket, de mindeközben nem szabad elfelejteni, hogy amire a gyermekeiknek
igazán szükségük van, az a szülõi szeretet. Nem szabad, hogy a teljesítménykényszer miatt éppen a lényeg vesszen
el. A beszédek után a város képviseletében Fehér László polgármester, Söptei
Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor
jegyzõ köszöntötték a Védõnõi Szolgálat
munkatársait, hálájukat fejezvén ki áldozatos munkájukért. Majd a rendezvény
fõszereplõin volt a sor, a megjelent kisgyermekek és szüleik büszkén vehették
át a névre szóló emléklapokat és ajándékokat. Az eseménynek ezúttal az idõjárás
is kedvezett, így a tulipánfa elültetésére
is sor kerülhetett a Városháza tövében kialakított parkban, mely facsemete mostantól a 2017-ben született városlakók»NN
nak állít emléket.

Gyermekjogok és gyermekvédelem
Újabb elõadás-sorozat került megrendezésre az EFOP óvodai és iskolai szociális segítõ
tevékenységét támogató projekt keretében.
Ezúttal a neves családszociológus és gyermekvédelmi szakértõ, dr. Herczog Mária látogatott a térségbe, hogy a gyermekjogról
és a gyermekbántalmazásról tartson elõadást szülõk és pedagógusok számára.
Ahogy azt a program elõtt Sulyok Krisztina,
a Népjóléti Szolgálat igazgatója is hangsúlyozta, már a projekt indulásakor fontosnak
tartották, hogy a témát elõtérbe helyezzék,
foglalkozzanak vele. Április 11-én és 12-én
összesen 4 elõadást hallgathattak meg az
érdeklõdõk, a Népjóléti Szolgálat munkatársainak közremûködésével a celldömölki
Városi Általános Iskolában, az Alsósági
Tagintézményben, a kenyeri általános iskolában és Kemenesmagasiban is sor került a

r

elõadásában érintette az abúzus különbözõ
formáit, a fizikai bántalmazás mellett a kiközösítés, a diszkrimináció és a
gyûlöletkeltés eszközeit említve. Beszélt a
bántalmazó fél motivációjáról, hangsúlyozva, hogy a bántalmazás a legtöbb esetben
nem tudatos, így a megelõzéshez, illetve a
megszüntetéséhez az elkövetõn kell
segíteni. Az elõadó megjegyezte, Magyarországon az áldozatsegítés és az ellátórendszer szakemberek hiányában nagyon
gyenge, elsõsorban a szakma fejlõdésére
lenne szükség, hogy létezzen egyáltalán
egy közös nyelv, ami stratégiailag is elõre
mozdítaná a különbözõ területek közötti
kommunikációt. Addig azonban csak a társadalmi szemléletváltásért dolgozhatnak a
szakemberek, hasonló elõadások keretében.
»NÉMETH NÓRA

Idén is lesz nemzetközi sakk kupa

Az idei évben május 12-én kerül megrendezésre a már hagyományossá vált
nemzetközi sakkverseny. A XI. SÁG
HEGY KUPA – Jeney László és Jenei
Ferenc emlékversenynek a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola
(Celldömölk, József A. u. 1.) ad otthont,
melynek során 6 csoportban versenyezhetnek a sportolók. A verseny le-
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prezentációra. Dr. Herczog Mária elõadásában elsõsorban azt hangsúlyozta,
hogy a gyermekvédelmi rendszer hiányosságai és inkompetenciája miatt nagyon kevés egy mindössze pár órás találkozó keretében beszélni a gyermekek jogairól és a
gyermekbántalmazásról, azonban szükségszerû, hogy legalább diskurzus induljon el a
témában. A gyermeket és jogaikat védõ
rendszer Magyarországon ugyanis sokszor
eszközeiben és szakmailag is alkalmatlan
arra, hogy a gyermekek számára segítséget
nyújtson. A téma napirenden való tartása
mindemellett azért is fontos, mivel a gyermekbántalmazás társadalmi szinten még
mindig tabunak számít. A bántalmazást tapasztaló vagy sejtõ tanú nem tud, vagy
nem mer fellépni, a tétlenség pedig az
egyén és a közösség szintjén is súlyos következményekkel jár. Herczog Mária

bonyolítása 9 fordulóval, 2 x 15 perces
játékidõvel történik.
Csoportok: A csoport – felnõttek, FIDE
értékszámszerzõ; B csoport – amatõrök,
1600 élõpont alattiak; C csoport –
2005. január 1. után születettek; D csoport – 2007. január 1. után születettek;
E csoport – 2009. január 1. után születettek; F csoport – óvodások

Nevezési határidõ: 2018. május 10.
A verseny napján az elõzetesen
benevezett versenyzõknek 9.30-ig regisztrálni kell magukat a helyszínen.
Nevezni az alábbi elérhetõségeken lehet: Czupor Attila e-mail: szbki@cellkabel.hu, Gergácz Balázs: gergaczb@t-online.hu
»CSUKA LÁSZLÓ
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» OKTATÁS

Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság a Magyar Polgári Védelmi
Szövetséggel és a Magyar Tûzoltó Szövetséggel közösen idén is meghirdette
az immár hagyományosnak számító
országos katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyét.
A vas megyei fordulókra az elmúlt héten került sor, a sárvári kirendeltség
által szervezett elsõ fordulót szerda
délelõtt rendezték meg, ezúttal Celldömölkön, a Városi Általános Iskola közremûködésével. A tudás életet menthet! – így hangzik az idei versenykiírás
jelmondata, ennek jegyében kellett a
nevezõknek elméletben és gyakorlatban számot adni a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikrõl, illetve az ön- és más ember mentésében való jártasságukról, mindezt természetesen játékos formában. A megmérettetésre a szervezetek, egyesületek, általános iskolák és középiskolák
5–13. évfolyamos diákjait várták a
szervezõk, a celldömölki fordulón öszszesen 11 csapat mérettette meg magát. Az évrõl évre növekedõ nevezési
szám is jól mutatja a verseny növekvõ
népszerûségét, a tavalyi évben országos szinten több mint 5000 fõ vett
részt a programban. A szerda délelõtti
versenyen a résztvevõknek ezúttal is

több állomáson, összesen 12-n kellett
a különbözõ szituációs feladatok megoldásával számot adniuk ismereteikrõl.
A Katasztrófavédelem a feladatsort
igyekezett úgy összeállítani, hogy
mindhárom nagy szakmai témakört,
tehát polgári védelmet, a tûzvédelmet
és az iparbiztonságot is lefedje, mindezt úgy, hogy a fiatalok számára is érdekes és szórakoztató legyen a pálya
leküzdése. A feladatok között volt tûzoltói szerelés, térképismeret, ügyességi versenyek, környezetvédelem, mentési feladatok, eszközfelismerés, túlélõ
csomag összeállítása, elsõsegélynyújtás és közlekedésbiztonsági feladatok,
a fiataloknak le kellett küzdeniük egy

tûzoltó akadálypályát, meg kellett oldaniuk egy iparbiztonsági activityt, bárcakirakót és osztott sugár szerelését is
végre kellett hajtaniuk. A katasztrófavédelmi próbára több csapat is nevezett Celldömölkrõl, a Városi Általános
Iskola I. számú csapata a kategóriájában az elsõ helyet szerezte meg, így
tovább jutott a megyei fordulóra, Körmendre. A szerdai verseny ünnepélyes
díjátadóval zárult, a szervezõk képviseletében Kovács Levente tûzoltó alezredes, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje, valamint Fehér
László polgármester és Danka Adél
intézményvezetõ adta át az elismerõ
okleveleket a diákoknak. »NÉMETH NÓRA

Szakmák Éjszakája az Eötvösben
Harmadik alkalommal csatlakozott a
helyi szakképzõ iskola a Szakmák éjszakája országos programsorozathoz,
melynek mottója: „Próbáld ki, csináld
meg, ismerd meg!”

tenisz és a tollaslabda mellett gördeszkázhattak is. Aki eljött, minden bizonynyal szép élményekkel tért haza. Bízunk abban, hogy jövõre még több

érdeklõdõt láthatunk vendégül tagintézményünkben! Köszönet a lelkes
szervezõknek!
»SOÓS ANDREA TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

2018. április 13-án 18.00 és 22.00 óra
között változatos programokkal, látványos bemutatókkal vártuk az érdeklõdõket tagintézményünkbe. Az ingyenes programokon kicsik és nagyok interaktív, játékos foglalkozásokon ismerkedhettek az iskolában oktatott
szakmákkal. Lehetõség nyílt a szakítógép kipróbálására, aprósütemények
készítésére, sütemény- és fagylaltkóstolásra. Emellett az érdeklõdõk a fafaragás, a gépírás rejtelmeibe, a Lego robot programozásába is betekintést
nyerhettek. Megnézhették továbbá a
Celldömölki Makett Klub kiállítását.
Egyéb kísérõ programok is színesítették
a rendezvényt: a látogatók kipróbálhatták az íjászatot, dartsot, az asztali-
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Minden, ami tulipán
2014-ben hagyományteremtõ céllal
került megrendezésre Celldömölkön az
1. Tulipánfesztivál a népmûvészetek, a
népi tradíciók és a helyi értékek népszerûsítésének jegyében. Az azóta eltelt években az esemény a város egyik
nagyrendezvényévé nõtte ki magát,
mostanra pedig már önálló fesztiválként is megállja a helyét az országos
rendezvénykínálatban.
Az 5. Tulipánfesztiválnak végre az idõjárás és a természet is kedvezett, a
koranyárias jó idõ egész hétvégén kitartott, ahogy a színes tulipánszigetek
virágzása is. Minden körülmény adott
volt tehát egy kellemes hangulatú,
színvonalas hétvégi tavaszi fesztiválhoz. Az esemény nyitórendezvényére
április 20-án délután került sor a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz galériáján, ahol Fehér
László polgármester tartott köszöntõbeszédet. A polgármester beszédében
köszönetet mondott mindazoknak, akik
a rendezvény megvalósításához hozzájárultak,
a
program
kezdeményezõinek,
a
Városgondnokság munkatársainak, akik az
idei évben több mint 30 ezer tulipánhagymát ültettek el városszerte,
valamint a mûvelõdési központ és az
önkormányzat munkatársainak a szervezésért. Mint minden évben, a programnyitó ezúttal is egy hagyományõrzõ kiállításhoz kapcsolódott. Idén

Bálinth Zoltán erdélyi néprajzi gyûjteményének egy szelete költözött be a
Móritz galériára, „Vándor székely” címmel. A tárlatot Raskóné Déri Erzsébet
mentor mutatta be és nyitotta meg kapuit a közönség számára. A tájékoztatóból kiderült, Bálinth Zoltán közel
7000 darabos székelyföldi népmûvé-
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szeti gyûjteménnyel rendelkezik, melynek anyagát mindennapi használati
tárgyak, eszközök, szerszámok, vallási
kegytárgyak és népi viseletek alkotják:
festett bútorok az 1800-as évek elejérõl, 17. századi muzeális értékû ácsolt
láda, a székely viseletet hûen tükrözõ
csángó ingek, díszes blúzok, vagy épp
Kõrösi Csoma Sándor családjától származó ébenfabútor. Ebbõl láthatott egy
keresztmetszetet az, aki ellátogatott a
Tulipánfesztivál ideje alatt a Móritz galériára. A kiállításmegnyitón közremûködött Varga Diána népdalénekes. A
kiállításmegnyitót követõen a „Minden, ami tulipán…” címû pályázat
eredményhirdetésére is sor került,
majd székely táncház következett a
Kemenesalja Néptánccsoport táncosainak vezetésével és a Jurta zenekar kí-

séretével.
Péntek délután tavaszi szerenáddal
folytatódott a program a Géfin téren
felállított színpadon, a mûsorok sorában
egymást követték a különbözõ népzenei formációk. Fellépett a kenyeri Rábamenti Citerazenekar, Varga Diána énekes, valamint a Csipkés együttes, egyenesen a Kárpátaljáról. A népi együttesek és hangszerek játéka sikeresen
meg is alapozta a hangulatot a pénteki
nap sztárfellépõihez, a Balkan Fanatikhoz, akiket már zsúfolásig telt tér fogadott koraesti koncertjükön. Az elektronikus alapokon nyugvó világzene Celldömölkön is népszerûnek bizonyult, a
zenekar hamar magával ragadta a közönséget, és egy oldott hangulatú, kellemes elektro-etno koncertet adott a
fesztivál kezdõnapján.

Szombaton szinte már hagyományszerûen Kemenesi Piac nyitotta a Tulipánfesztivál második napját, helyi
termelõk, kézmûvesek és mûvészek
standjaival telt meg a belváros.
Egymás mellett sorakoztak a különféle
ajándék-és emléktárgyak, népmûvészeti alkotások, játékok, termelõi ételek és italok. Az érdeklõdõk kedvükre
válogathattak a tûzzománc ékszerek, a
tulipános gyertyatartók, a kézzel faragott fatáblák, a kakaóvajas szappanok,
a bõrdíszmûvek és a kézzel hímzett
népi öltözékek között. Természetesen
a gasztronómia is fontos részét képezi
a fesztiválnak, így mint minden évben,
idén is kitelepültek a kemenesaljai
termelõk, különféle ízesítésû mézeket,
teákat, fürjtojáskülönlegességeket, levendula- és chilikészítményeket, csokoládékat és egyéb finomságokat kí-

nálva a térre látogatók számára. A rendezvény a kisgyermekek számára is
számos lehetõséget kínált, a legkisebbek ugrálóvárazhattak, kedvükre hajthatták a játéklovakat és a távirányítós
autókat, és persze a népi fajátékok
sem maradhattak el. Idén is volt csillámtetoválás és arcfestés, de aki egy
kicsit alternatívabb szórakozásra vágyott, az az élménykovácsolásban is kipróbálhatta magát. Mindeközben a
szabadtéri színpad elõtt zajlottak az
elõre meghirdetett programok: miközben a Boglya Népzenei Együttes húzta
a talpalávalót, a Kemenesalja Néptánccsoport tagjai invitálták Tulipános táncházukba a járókelõket. A téren összegyûlt vidám gyereksereg vezényszóra
járta a tradicionális körtáncokat, és lelkesen gyakorolták a különbözõ lépéseket, néptáncelemeket és koreográfi-
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ákat. Hamarosan aztán a színpadon is
elkezdõdött a mûsorfolyam. A délelõtt
során a Celldömölki Városi Általános
Iskola és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai vehették birtokba
a színpadot, színes elõadásokkal, zenés-táncos produkciókkal hangolva a
közönséget a tavaszi fesztiválra.

Kora délután vásári játékokkal folytatódott a Tulipánfesztivál, a színpadon a
Tücsök Bábcsoport és a Soltis Lajos
Színház mutatkozhatott be. A színpadi
produkciókat aztán táncos mûsorfolyam követte, a Fesztivál Kavalkádban
felléptek a Celldömölki Városi Óvoda
óvodásai, a KMKK mazsorett csoportja,
az Energy Dance Sporttánc Egyesület és
a Rocky-Dilly Acrobatikus Rock and Roll
Club. Mindeközben szintén a belvárosban zajlottak a kísérõprogramok is.

Délután 3-kor motoros felvonulás indult Izsákfa felé az Ifjúság térrõl, robogókkal, sportmotorokkal, crossmotorokkal, chopperekkel és még néhány
quad is feltûnt a menetben. A felvonulás útvonala nagyjából lefedte a Tulipánút útvonalát is, melyet a résztvevõk
ezúttal is hintóval vagy kisvonattal járhattak végig. Késõ délután aztán már
fõként a zenéé volt a fõszerep a
fesztiválon. Elsõként a Big Mouse Band
lépett a színpadra, akik a ’20-as, ’30-as
évek népszerû operettjeit és filmbetétdalait idézték meg, interaktív mûsorukkal a közönséget is hamar bevonva
koncertbe. A kuplé-hangversenyt aztán

táncdalfesztivál követte, a Pápai
Musical Stúdió mutatta be hangulatos
színpadi elõadását. Majd ismét a
Kárpátaljai Csipkés együttesé volt a reflektorfény, akik ezúttal táncházba invitálták a fesztivál résztvevõit. A 2013ban Ungváron alakult népi együttes
ugyanazzal a céllal érkezett most Celldömölkre, mint amivel annak idején
elkezdték a közös munkát, hogy ápolják a magyar népi kultúrát és népszerûsítsék a táncházmozgalmat. A koncert során teljes összhangban szólalt
meg a brácsa, a harmonika, a nagybõgõ és a cimbalom, igazi színfoltja
volt a fesztiválnak az együttes Dobronyi összeállítása. Végül az est sztárfellépõje következett, ezúttal Marót
Viki és a Nova Kultúr Zenekar személyében. Az együttes 15 évvel ezelõtt
alakult, egytõl-egyig olyan zenészekkel, akiket mélyen inspirál a 60-as, 70es évek zenei világa. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját
mûfajt teremtett, amely az aktuális zenei irányzatokat ötvözi a múlt század
derekán született tánczenei mûfajokkal. Szombat este Celldömölkön csendültek fel Marót Viki legnépszerûbb
slágerei, igazi házibuli-hangulatot varázsolva a város fõ terére.
»NÉMETH NÓRA

Bárdos kórustalálkozó
Több mint két évtizedes hagyománya van
már a Bárdos Fesztiválnak Celldömölkön,
amit minden év tavaszán a neves zeneszerzõ és zenetudós, Bárdos Lajos emlékére szerveznek. Az elmúlt esztendõkben az esemény szorosan összefonódott a szintén a tradíciókra és a mûvészetekre építõ Tulipánfesztivállal, így került sor a kórustalálkozóra idén is a tavaszi
fesztivál harmadnapján, április 22-én.
A rangos esemény a hagyományoknak
megfelelõen ünnepi szentmisével vette
kezdetét a Római Katolikus Kegytemplomban. Majd a délután folyamán a vendégkórusok a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban mutatkoztak be,
ahol Fehér László polgármester köszöntötte a résztvevõket. A polgármester beszédében kitért a találkozó több évtizedes múltjára, megköszönve Süle Ferencnek, a Liszt Ferenc Vegyeskar karnagyának fáradhatatlan munkáját és kitartását,
aki a rendezvény motorjaként évrõl évre
megszervezi és lebonyolítja a fesztivált.

A köszöntõ után kezdetét vette az ének.
Elsõként a házigazda Liszt Ferenc Vegyeskar lépett a színpadra. Az 52 évvel
ezelõtt alakult kórus saját bevallása szerint is rendkívül széles repertoárral büszkélkedhet, a reneszánsz kórusmûvektõl
kezdve napjaink zenéjéig. Ezekbõl hallgathatott meg egy kis ízelítõt a találkozó
közönsége eredeti skót dallamokkal,
tradicionális angol kórusmûvekkel olasz
feldolgozásban, egyházi énekekkel és
természetesen a fesztivál névadójának
tiszteletére magyar népdalcsokorral. A
celldömölki énekkart a keszthelyi Helikon
Kórus követte a színpadon, Kendeh
Gusztávné vezényletével. A tavaly 30
éves vegyeskar a kórusirodalom minden
területérõl sajátít el énekkari szerzeményeket, a Bárdos találkozón fellépésüket
egyházi zenemûvekbõl álló repertoárjukkal indították.
Végül a marcali Calypso Kórus következett Stamler Edit vezényletével, majd a
hagyományokat megtartva záróakkordként a három dalkör közösen énekelte el

Bárdos Lajos Tábortûznél címû népszerû
»NN
kórusmûvét.

Felhívás
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Csoportja tisztelettel meghívja 2018. június 2-án
(szombaton) 9 órai kezdettel rendezendõ ART Országos Kulturális Fesztiváljára. A rendezvény színhelye: a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár színházterme. A belépés díjtalan.
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Eredmények és tervek a Kemenes Vulkánparkból
A téli átmeneti idõszakot követõen március 13-án újra megnyitja kapuit a Kemenes VulkánPark. A szezonnyitó alkalmából Söptei Eszterrel, az intézmény
igazgatójával beszélgettünk a tavalyi év
eredményeirõl és a 2018-as év terveirõl.

»Milyen nagyobb változások, fejlesztések
történtek a múzeum életében az elmúlt
években?
– 2016 nyarától a Kemenes Vulkánpark
megkapta a közérdekû muzeális gyûjteményi besorolást. Ebbõl kifolyólag más
szabályozások vonatkoznak az intézményre, mint korábban. Az ezeknek való
megfelelés volt 2017-ben a fõ feladat,
valamint a frontmunka sem szorulhatott
háttérbe. Folyamatos intézményi kapcsolatépítések zajlanak a Természettudományi Múzeummal, a Savaria Megyei Hatókörû Múzeummal és további szakmai
szervezettekkel. Ennek látszata a következõ években csapódik majd le: bõvülõ
gyûjtemény, közös programok és további
együttmûködések. Legújabb partnerünk
a Teljesítménytúrázók Társasága.
»Milyen kiemelt rendezvényeknek, idõszakos kiállításoknak adott helyet a Kemenes Vulkán Park?
– A 2016-ban átadott Eötvös Loránd Ság
hegyi kísérleteirõl megemlékezõ kiállítás
meghosszabbításra került a Földtani és
Geofizikai Intézet jóvoltából. A kiállítás
várhatóan 2019-ben is megtekinthetõ
lesz még, mivel az UNESCO emlékévvé
nyilvánította a 2019-es évet Eötvös halálának 100. évfordulója alkalmából. Ehhez
kapcsolódóan a rendezvénysorozatba
Celldömölk is bekapcsolódik, a tervek
szerint Ság hegyi helyszíni mérés rekonstrukcióval, elõadásokkal és emlékkonferenciának is helyet adunk. Ezek még
egyeztetés alatt vannak a szombathelyi
és budapesti szervezetekkel.
»Hogyan tud egy múzeum folyamatosan
megújulni, érdekes maradni, hogyan tudja
aktivizálni a helyi lakosságot?
– Ez egy nagyon érdekes és aktuális kérdéskör, mely az egész múzeumi szakmát
foglalkoztatja. A múzeumi kulturális intézményrendszer változásokon megy át
jelenleg is (lásd múzeum negyed miatt
négy budapesti nagymúzeum egyszerre
tart zárva, egy átalakítás alatt). Intézményi reformokra lenne szükség. Szemléletváltás kell ahhoz, hogy a múzeumba
újra vágyjanak az emberek és a szó hallatán NE egy unalmas hideg sötét poros
hely jusson az eszébe, ahova maximum
osztály kirándulásokkor rángatták be az
embert. Szakmán belül egy közös, átfogó
gondolkodásra lenne szükség és megfelelõ finanszírozásra, ennek hiányában a
kulturális javakhoz való hozzáférés nem
lehet korlátlan mindenki számára. A mú-
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zeumok nemzetközileg elfogadott definíciója és fõ feladata az ICOM által 2004ben kiadott Múzeumok etikai kódexében
található: „A múzeum profitra nem törekvõ, a társadalom és fejlõdése szolgálatában álló, a köz számára nyitott állandó intézmény, amely az emberek és környezetük anyagi és szellemi bizonyítékait
gyûjti, megõrzi, kutatja, közvetíti és kiállítja tudományos, közmûvelõdési és szórakoztató céllal.” Ez a definíció sajnos
még nem minden hazai intézményre vonatkozik, hisz a hazai törvényi rendelkezések a közvetítést még nem tartják fontosnak. A múzeumok megítélésén márpedig a közvetítéssel lehetne változtatni.
Az embereket modern, figyelemfelkeltõ
kiállításokkal, közmûvelõdéssel és kulturális szórakozási lehetõségekkel lehet
bevonzani jelenleg a múzeumba. Erre
adott választ a szakma a múzeumpedagógusok megjelenésével és elterjedésével, a legfrissebb szabályozások már a
múzeumokba kötelezõ szakmai elvárásként írják elõ a múzeumpedagógusok
meglétét a muzeológusok mellett. 2017ben felkérésre csatlakoztam a MOKK
(Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ) által létre hozott múzeumi koordinátori hálózathoz (területem Vas megye
muzeális intézményei), mely a múzeumi
közmûvelõdés és korszerû tudásátadás
fontosságát hivatott hangsúlyozni. Ehhez
kapcsolódnak ingyenes képzések szakemberek és pedagógusok számára, valamint mentorálási programok az EFOP3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Múzeumi
és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
projekt keretében.
»Mikor nyitott ki újra a VulkánPark? Lesznek-e változások árakban vagy akár a kiállítási anyagban?
– 2018. március 13-án nyitottunk az
egyéni látogatók számára is. A nyitva tartásunkban újdonságot fog jelenteni, hogy
télen nem lesz ilyen hosszú leállás, mint

a korábbi években. Mivel jelentõs igény
mutatkozott egyéni látogatok részérõl a
nyitva tartásra, így 2018 decemberétõl
rövidített nyitva tartással, 10-14 óráig
látogathatják az érdeklõdõk a Vulkánparkot. Árakban jelentõsebb változás nem
lesz. A helyi lakosság számára a 600 forintos kedvezményes jegyár megmarad
továbbra is.
»Milyen célokat tûzött ki a múzeum a
2018-as évre? Egyrészt látogatószám,
másrészt a rendezvények tekintetében?
– Látogatószámunk a földrajzi elhelyezkedésünket tekintve nagyon jó, 11 ezer
fõ. Viszonyításként a szombathelyi legnépszerûbb muzeális intézményeinek látogatószáma: Iseum átlagosan 8 ezer fõ,
Vasi skanzenben utóbbi években 10 ezer
fõ látogatta a kiállításokat. Természetesen nem tudunk versenyezni az országos múzeumok 100-200 ezres látogatói
számaival, de nem is feladatunk. Sajnos
az idõszaki kiállítások megrendezésének
fizikai korlátai vannak, mivel kis hely áll
rendelkezésünkre, de azt igyekszünk kihasználni. A rendezvényeket illetõen
idén is csatlakozunk a Múzeumok Éjszakájához. Elõzetesként: lesz éjszakai túra a
Ság hegyre, ahol érdekes programok
várják az érdeklõdõket. A Városgondnokság áldozatos munkájának köszönhetõen
a BME 2014-es alkotótáborában született
buszmegállótervek realizálódtak és kivitelezésre kerülnek. A kész buszmegálló
kapcsán tervezünk egy eseményt a már
végzett BME építészhallgatók és tanárok
bevonásával.
Nyáron három gyermektábort hirdetünk.
Június18–22. között éjszaka, július 2–6.
között madár és július 16–20. között kocka témában. Természetesen idén is lesznek a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett túráink a Ság hegyre. Programjainkról és a túraidõpontokról a honlapunkról tudnak tájékozódni.
»NÉMETH NÓRA
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Keresik a legszebb konyhakerteket
Az elmúlt évhez hasonlóan Celldömölk
önkormányzata is benevezett a „Legszebb konyhakertek – Magyarország
legszebb konyhakertjei” programba,
melyet korábban Karcag városa indított
el. Az országos mozgalommá vált projekt ötletgazdája Kovács Szilvia, Karcag
alpolgármestere, aki azzal a céllal indította útjára a mozgalmat, hogy népszerûsítse az önellátó kertkultúrát, ösztönözze a lakosságot a konyhakertek kialakítására, konyhakerti zöldségek és
gyümölcsök termesztésére.

Felhívás
Az Országos Fõállatorvos 1/2018.
számú határozata alapján az afrikai sertéspestis (továbbiakban:
ASP) megelõzésére és korai felismerésére, vonatkozó intézkedések hatékonyságának növelése
érdekében az alábbiakra hívom
fel az állattartók figyelmét:
– Minden állampolgár, aki elhullott vaddisznót talál, haladéktala-

Celldömölkön is megtartották az elsõ
helyi versenyt, melyre kilenc kiskerttulajdonos jelentkezett. A szakmai zsûri
tagjai dr. Hollósy István mezõgazdász
szakember, szakmérnök, Fehér László
polgármester, Karádi Mihály városfejlesztési bizottsági elnök vezetésével
értékelték a kerteket, közülük egyet
országos díjra is javasolva.
Az ez évi verseny kiemelt témája „A
termõföld, a talaj védelme”.
A programban történõ részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümöl-

csöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezni hét kategóriában lehet: balkon,
mini (50 m2 alatt), normál (50 m2 felett), zártkert zöldséges, zártkert gyümölcsös, zártkert vegyes, közösségi.
Jelentkezési határidõ: 2018. június 15.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával lehet.
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal portája, 9500 Celldömölk,
Városháza tér 1.

nul be kell jelentenie az illetékes
vadásztársaságnak, vagy járási
hivatalnak a hulla fellelési helyének leírásával.
– A sertéstartóknak 24 órán belül jelenteniük kell a szolgáltató
állatorvosnak, ha sertésük megbetegedett, vagy elhullott.
– A sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi elõírások betartására, meg kell akadályozniuk az

esetleges vadállománnyal történõ érintkezést.
– Sertésekkel élelmiszerhulladék
(moslék) etetése szigorúan tilos,
amennyiben bizonyítást nyer,
hogy a mosléketetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték, az érintett sertésállomány állami kártalanítás nélkül
felszámolásra kerül.

DR. TÓTH ZOLTÁN
JÁRÁSI FÕÁLLATORVOS
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„Ki nekünk Arany János?”
A Költészet Napjához közeledve irodalmi programra hívta közönségét a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, április 9-én. A meghívott elõadó dr. Reisinger János irodalomtörténész volt, aki: „Ki nekünk Arany János?”
címmel tartott élvezetes elõadást.
A költészetközpontú esten Dr. Reisinger János az elõadással azonos címû
könyvébõl osztott meg érdekességeket a költõfejedelem életérõl, munkásságáról. Arany János balladáiról szólva
elmondta: mintegy negyven balladája
közül öt-hat a világirodalom elsõ szintjébe tartozik, és olyan magas színvonalú, amelynél nagyobbat mások nem
írtak. A költõ életútját tovább elemezve az irodalomtörténész kiemelte
Arany János töredékeit is, amelyekrõl
szintén nem feledkezhetünk meg.

Hogy a költõ még közelebb kerülhessen az irodalomkedvelõ közönséghez, két verselõ is közremûködött a
rendezvényen, így Simó Éva elõadásában a legnagyobb Arany-balladaként
számon tartott „Szondi két apródja”,
dr. Horváth András tolmácsolásában
pedig az „Ágnes asszony” címû lélektani ballada hangzott el. A program
méltó lezárásaként az elõadó Arany
János költészetrõl megfogalmazott hitvallását idézte:
„Mi a tûzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomjú gyepre,
Mi a balzsam égõ sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, óh költészet!”
»REINER ANITA

„Jártam a jelenben, éltem a jövõben…”
Aranykor a CBG-ben
Április 11-én, a magyar költészet napján Arany-emlékkiállítás nyílt iskolánkban. 2017 nevezetes év volt a magyar
irodalom történetében, hiszen ekkor
ünnepeltük Arany János születésének
bicentenáriumát.
Az Országgyûlés és a Magyar Tudományos Akadémia „Aranykor” címmel
emlékévnek nyilvánította az esztendõt.
A rendezvénysorozathoz számos kezdeményezés kapcsolódott, és a statisztikák szerint többszáz helyen több százezer ember vett részt a különbözõ kiállításokon, elõadásokon, pályázatokon,
emléktúrákon. Úgy tûnik, korunk emberének is hordoz üzenetet Arany életmûve, hiszen a programsorozatnak
nem akar vége szakadni. Pedig a naptár szerint már a költõ 201. születésnapja is elmúlt. Mai napig járja az országot az Arany 200 busz, projektek és
pályázatok zárulnak, és vándorol az országban a Petõfi Irodalmi Múzeum formabontó kiállítása „Jártam a jelenben,
éltem a jövõben” címmel.
Ennek a vándorkiállításnak egyik állomása lett iskolánk, a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium. A Magyar
Tudományos Akadémia és a Petõfi Irodalmi Múzeum munkatársai által öszszeállított tárlat Arany János életét, pályáját mutatja be fotók, dokumentumok, kéziratok és idézetek rengetegén
keresztül.
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Az „A” betût formázó tablókból álló kiállítás sokoldalúan szemlélteti a költõ
alakját. Tíz nagy témát követve vehetjük szemügyre Arany életútját: származása, családja, költõi indulása,
nagykõrösi évei, a forradalmi idõszak,
Petõfi barátsága, az Akadémia titkára,
folyóiratok szerkesztõje, mûfordításai,
valamint idõskori költészete.
A kiállításon diákoknak lehetõségük
nyílik egy feladatlap kitöltésére, ami
arra késztet, hogy minden egyes tablót alaposan szemügyre vegyünk, így
megjegyezve minden fontos részletet.
A kiállítás április végéig látogatható iskolánk könyvtárában. Jó hír, hogy nem
csak a CBG tanulói számára adott ez a
lehetõség, hanem a környék általános
iskolásait is várják az eseményre.
Reméljük, a kiállítás eléri a célját, és
Arany János alakja valóban élni fog „a
jövõben”, azaz a mi korunkban is.
»HÉRINCS FRIDA
9. A

Vers mindenkinek

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára
versmondásra invitálta az érdeklõdõket
a költészet napja elõestéjén. „A vers
minden. Kinek? Vers mindenkinek!” címû rendezvényen mindenki elmondhatta kedvenc költeményét a közönség
elõtt.

Németh Tibor könyvtárvezetõ egy
újabban formálódó hagyomány szerint
minden második évben hívja szavalásra a költészetet értékelõ és szívesen
érzékelõ közönséget, melynek tagjai
közül bárki elmondhatja, vagy felolvashatja legkedvesebbnek vélt versét. A
rendezvényt változatossá és színessé
téve néhány bátrabb verselõ saját szerzeménnyel érkezett a rendezvényre. A
versmondók repertoárjában egyebek
között Arany János, Falu Tamás, Gömbös Antal költemény szerepelt, a saját
verssel kiállók: Horváth Florencia, Nagy
Sándor és Domonkos Marcell közül
pedig utóbbi egyedi hangvételû, maga
által írt haikukkal állt a publikum elé. A
verselésre jelentkezõk az idei évben is
bebizonyították, hogy az örök lírai értékekre szavazva igenis van még becsülete a pár percnyi csendes szónak
és tiszta hangnak.
»REINER ANITA

Álláshirdetés
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola állást hirdet a
2018/19-es tanévtõl napközis
munkakör betöltésére, tanítói
képesítéssel.
Jelentkezni egyházi ajánlás, önéletrajz és végzettséget igazoló
diploma benyújtásával lehet személyesen az iskolában, vagy az
szbki@cellkabel.hu email címen.
Jelentkezési határidõ: május 30.

Új Kemenesalja » 2018. 04. 27.

» MÛVELÕDÉS

Ifjú tehetségek versengése – DiákSzínTér
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a hagyományoknak megfelelõen idén is meghirdette a Kemenesaljai Ifjú Tehetségek Mûvészeti Fesztiválját, melyre hét kategóriában várták
a gyerekek és fiatalok jelentkezését. A
DiákSzínTér keretében április 13-án
mutathatták meg tehetségüket, tudásukat a jelentkezõk.
A jelentkezõk a komolyzene, könnyûzene, vers- és prózamondás, színházi
elõadás, népmûvészet, tánc- és mozgásmûvészet, valamint egyéb színpadi
produkciók kategóriában mérettethették meg magukat. A csaknem húsz

mûsorszám között énekes, hangszeres,
zenés-táncos, prózai, néptáncos produkció egyaránt szerepelt a diákok elõadásában. Az eredményhirdetésen a
háromtagú zsûri a következõ értékelést
hozta:
Különdíj: Vasi Legények (Berzsenyi
Dániel Gimnázium fiúkórusa), CVÁI
Alsósági Tagiskola 4. osztály, Berzsenyi
Dániel Gimnázium Kórusa, Tücsök Bábcsoport, Rocky Dilly ARRC táncosai, Tóth
Benedek (Ádám Jenõ Zeneiskola),
Csöglei Általános Iskola (szatmári népdalcsokor), Busa Letti (mesemondás),
Hurtik Nóra (vers) Soltis Lajos Színház.
Oklevél: Mód Csenge (vers) Berzsenyi

Dániel Gimnázium, Balázs Endre (vers)
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Tóth Márton (vers) Soltis Lajos Színház, Ádám
Jenõ Zeneiskola növendékei: Kocsis
Eszter, Sághegyi Fanni, Vass Réka, Szabó Zsolt (vers) Berzsenyi Dániel Gimnázium, Százszorszép Énekegyüttes
(Berzsenyi Dániel Gimnázium), Buzás
Viktória (vers) Csöglei Általános Iskola,
Bogdán Krisztina (vers) Csöglei Általános Iskola, Nagy Henrietta (vers) Csöglei Általános Iskola, Hosszúperesztegi
Tagiskola (angol nyelvû színdarab),
Hajba Sára, Veszprémi Péter (Kemenesalja Néptánccsoport).
»REINER ANITA

Ifjúsági hangverseny a Budapest Ragtime Banddel
A „Filharmónia Magyarország” sorozat
harmadik részeként a Budapest Ragtime Band látogatott el Celldömölkre
az ifjúsági hangverseny bérlet keretében. A középiskolások április 11-én élvezhették a ragtime muzsikát a
mûvelõdési központ színháztermében.
Ahogy azt az ifjúsági koncerteken a diákság már megszokhatta, a zenehall-

gatáson kívül muzikális ismereteik is
bõvülnek. Ez most sem volt másként,
hiszen a zenekar célja a ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett
több tradicionális amerikai zenei mûfaj
bemutatása, életben tartása. Így a tanulóifjúság a ragtime muzsikán kívül
betekintést nyerhetett a dixieland, a
jazz világába is, emellett némi
klasszikus zenébõl is ízelítõt kaptak.

Miután a hangversenyre szánt darabokat eljátszották a zenészek, a
nézõtéren ülõ diákokat kvízjáték várta.
A zenekar tagjai virtuóz hangszerszólókkal (dob, nagybõgõ, xilofon, hegedû, trombita) szólaltattak meg különféle dallamokat, amelyeket a nézõtéren
ülõ ifjaknak kellett beazonosítani a
zenemû szerzõje és címe szerint.
»REINER ANITA

„Szeretem a feleségem” – utolsó bérletes elõadás
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2017/18-as felnõtt színházbérletének utolsó elõadására április 12én várta a színházbarátokat. Ezúttal a
Kalocsai Színház „Szeretem a feleségem” címû zenés vígjátéka ígért könynyed kikapcsolódást az érdeklõdõknek.
A Magyar Attila rendezésében és fõszereplésével színre kerülõ pikáns komédia két, a korral haladni akaró házaspárról szól, akiknek alapvetõen
rendben van a házasságuk, csak egy

kis izgalomra, felpezsdítésre vágynak.
Ennek megfelelõen a két férj nagy merészen kitalálja, hogy párt cserélnek,
mert ez a trendi… Az elgondolás jó, a
gyakorlati megvalósítás azonban már
kevésbé egyszerû. Fõként, ha túlbonyolítják…
A kétrészes vidám, pajzán humorral
átszõtt vígjáték nem egyszerûen a házastársi hûségrõl szóló csavaros történet, inkább arról szól, hogy milyen bonyodalmakkal jár, ha házasságban élõ
emberek színesíteni szeretnék házasé-

letüket és elképzelik, hogy „többesben” csinálják. Mert az ötlet amilyen
jónak tûnik, olyannyira nem válik be, a
döntõ pillanatban ugyanis mindenki rájön, hogy mégis csak a saját párját szereti. A sok poénnal és humoros jelenettel tarkított zenés vígjáték elnyerte
a teltházas közönség tetszését; a szereplõk: Magyar Attila, Timkó Eszter,
Szakács Tibor, Pikali Gerda és Urmai
Gábor színészi játékát vastapssal jutalmazta a népes publikum.
»RA
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Tartalékosan is döntetlen a Pécs ellen
Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels
- PTE PEAC Kalo-Méh 5-5. – Celldömölk,
férfi extraliga asztalitenisz-mérkõzés,
vezette: Bódi B., Segyevi S.
Páros: Fazekas, Szita – Gerold, Lindner
1:3 (-7, -6, 6, -3) Kriston sérülése miatt
nem a megszokott összeállításban lépett asztalhoz a celliek párosa. Ez kissé
meg is látszott a játékukon, nem
mindig volt meg a kellõ összhang. A
pécsi kettõs ellenben nagyon összeszedetten, koncentráltan játszott, és simán hozta az elsõ pontot. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Szita – Gerold 3:1 (-3, 7,
5, 7) Aggasztóan kezdett Szita, szinte
minden ellenállás nélkül veszítette el
az elsõ szettet. A második játszmában
aztán magára talált, és jó játékkal legyõzte a rutinos Geroldot. (1-1), Katus –
Demeter 0:3 (-3, -8, -6) A Kriston helyére beugró Katus Krisztián nem volt
egy súlycsoportban Demeter Gyárfás
Lehellel, ennek ellenére nem vallott
szégyent a jóval magasabban jegyzett
pécsi ellen. (1-2), Fazekas-Lindner 3:1
(1, 7, -7, 5) Az elsõ játszmában erõdemonstrációt tartott Fazekas, ellentmondást nem tûrõen gázolt át korábbi csapattársán. Lindner a folytatásban sem
tudta hozni azt a játékot, ami elegendõ
lett volna a gyõzelemhez. (2-2).
2. kör: Szita-Demeter 0:3 (-10, -6, -9)
Szita hagyta magát kizökkenteni nyugalmából, a pécsi kispadról érkezõ beszólogatások által. Ez sajnos visszaköszönt az eredményben. (2-3), Fazekas
– Gerold 3:2 (3, -3, 9, -8, 9) Az est talán legizgalmasabb mérkõzését vívta a
két rutinos játékos. Apró dolgok döntöttek, és szerencsére Fazekas nem ült
fel a pécsi edzõ folyamatos inzultusainak. (3-3), Katus – Lindner 0:3 (-15, -3,
-7) Katus ezúttal is nagyot küzdött, az

Bajnoki mérkõzések
NB II.
Sanitas Budó SE – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS III. 7 : 11
Iván Bertold 4, dr. Németh Gábor 3,
Lukács Balázs 2, Bakonyi Bertalan 1, Iván
Bertold – Lukács Balázs páros.
Tartalékosan is magabiztos gyõzelem
született.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Büki
TK 11 : 7
Ölbei Péter 4, Harkály Bálint 2, Jakus
Tamás 2, Bakonyi Bertalan 1, Ölbei Péter
– Jakus Tamás, Bakonyi Bertalan –
Harkály Bálint párosok.
A párosok megnyerése után ezt az elõnyt
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elsõ szettben közel állt a gyõzelemhez,
de a nagyobb extraligás rutin eldöntötte a mérkõzést. (3-4).
3. kör: Fazekas – Demeter 3:2 (8, 7, -8,
-9, 3) Nagy csatát hozott ez a párosítás
is, a két játékos feszült viszonya mindig kemény összecsapást hoz. A celli
végig koncentráltan játszott, és megérdemelten gyõzött. (4-4), Szita – Lindner 3:2 (5, 9, -6, -3, 9) 2-0-ra vezetett
Szita, innen jött vissza Lindner, és félõ
volt, hogy a döntõ szettben is legyõzi
zaklatott ellenfelét, de az utolsó poénokra összeszedte magát a celli, és
fontos gyõzelmet aratott. (5-4), KatusGerold 0-3 (-7, -8, -8). Katus ezen a
meccsen is közel volt ahhoz, hogy legalább egy szettet megnyerjen, de a
nagyobb tudás elõtt ezúttal is fejet kellett hajtania. (5-5).
A két csapat régóta várt rangadója
ezen a napon sem okozott csalódást a
sportág szerelmeseinek. A hazaiak
nagy pechje, hogy Kriston Dániel sérülés miatt nem tudott asztalhoz lépni, a
helyére beálló Katus Krisztián tudása
pedig a bajnoki címvédõ ellen sajnos
kevésnek bizonyult. Azt mindenképp
hozzá kell tenni, hogy játékával a
mezõny legtöbb csapata ellen gyõzelmet is szerezhetett volna, ám a Pécs
sajnos más kategória. Nem indult jól a
mérkõzés, viszonylag simán elment a
páros, egyéniben viszont jó meccseket
láthatott a közönség. A találkozót sajnos beárnyékolta, hogy a pécsiek, „jó”
szokásuk szerint egy kisbusznyi meglehetõsen magas alkoholtartalmú szurkolóval érkeztek az Alsósági Sportcsarnokba, aminek az lett az eredménye,
hogy a sportágtól szokatlan, obszcén
rigmusok töltötték be a csarnokot. A
meccs közepe felé Dr. Ács Pongrácot, a
végig sikerült tartani, így nagy küzdelemben nyert a Cell.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Gyõri
Elektromos II. 3 : 15
Ölbei Péter 3.
A listavezetõ ellen csak Ölbei Péter tudta
a lépést tartani, így a vendégek sima
gyõzelmet arattak.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – Mosonmagyaróvári TE 9 : 9
Szabó Ferenc 3, Máthé Gyula 3, Csupor
Máté 2, Csapó László 1.
Egyik csapat sem tudta gyõzelemre vinni.
Gyõri Elektromos II. – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS V. 12 : 6
Máthé Gyula 3, Teket Attila 2, Szabó
Ferenc – Teket Attila páros.
Nem volt esélyünk a gyõriek ellen.

»CSUKA L.

PTE PEAC vezetõedzõjét is elragadta a
hév, és sportemberhez teljesen méltatlan magatartást tanúsítva, folyamatosan gyalázta, verbálisan szurkálta a
celli játékosokat, célpontja leginkább
Fazekas Péter volt, de olykor a nézõtér
túloldalán lévõ hazai szurkolók is kaptak egy-két „kedves” megjegyzést. A
feszült légkör mondhatni már-már velejárója a Cell – Pécs meccseknek, de
sportember, csapatvezetõ ilyen magatartást nem tanúsíthat, kár, hogy ennek sem a mérkõzés jegyzõkönyvében,
sem egyéb fórumon nem maradt nyoma, és nincs következménye. A döntetlen igazságos, a pécsiek ennek persze aligha örülnek, hisz így lépéshátrányba kerültek a BVSC-vel szemben,
az alapszakasz-elsõségért vívott harcban.
Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels
– Komló 6-2. – Celldömölk, férfi asztalitenisz extraliga-mérkõzés
Páros: Fazekas, Szita – Kanabé, Sabján
3:0 (8, 5, 9) (1-0).
Egyéni, 1. forduló: Kriston – Kanabé 0:3
(a hazai játékos sérülés miatt feladta a
meccset az elsõ játszmánál), Szita –
Sabján 3:0 (3, 3, 8), Fazekas (játék nélkül) 3:0. (3-1).
2. forduló: Kriston – Sabján 0:3 (játék
nélkül), Fazekas – Kanabé 3:0 (6, 2, 8),
Szita (játék nélkül) 3:0. (5-2).
3. forduló. Fazekas – Sabján 3:2 (8, -10,
-8, 5, 9). (6-2).
Bátorfi Zoltán a vendégek játékosa, válogatottbeli elfoglaltsága miatt nem tudott elutazni Celldömölkre, így a vendégek két emberrel érkeztek. Az elsõ
meccsen aztán kiegyenlítõdött a létszám, Kriston sérülése kiújult, kénytelen volt feladni mérkõzéseit.
»CSUKA LÁSZLÓ

Értesítés
A Vas Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. 2018. áprilisban
megkezdi a kéményseprõ-ipari szolgáltatási feladatait Celldömölkön. A
2015. évi CCXI. tv. 2.§-ának (5) bekezdése alapján az egylakásos ingatlanok
esetében sormunka keretén kívül,
megrendelésre kell elvégezni. A szolgáltatást ezen idõszakban a körzetben
található kéményseprõnél, illetve a
kft. elérhetõségein kell megrendelni.
Telefon: 94/506-490 vagy 30/4747376, e-mail: kemenysepro@slk.hu, ke
menysepro.megrendeles@gmail.com.
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Pontosztozkodás Szombathelyen
Király SZE–Celldömölki VSE 2-2 (1-1).
bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Szombathely, 120 nézõ, vezette: Kondor T.
Király SZE: Mester I. B. – Marton, Varga
G. (Kalmár), Mester II. B. (Török), Hujber G. (Szabó Z.), Németh D. (Polgár),
KUDRON, VÁMOS, Kádár, HAJMÁSI,
Hegedûs (Biácsy). Edzõ: Hegyi László.
Celldömölki VSE: Szép – BODOR, SZUH,
Büki (KOVÁCS Z.), Németh J., Péter,
Molnár T., Lempeg (Gorácz), Huszár,
Klauzer (Horváth D.), Piri. Edzõ: Kovács
Balázs. Gólszerzõk: Kudron 10., Piri 19.,
Németh 55., Szabó 76. percben
A bajnoki tabella második helyére berendezkedett Celldömölk, ezúttal a
szebb napokat is látott Király SZE vendégeként igyekezett 3 ponttal gazdagodni, ami a helyezéseket tekintve
nem tûnt lehetetlen vállalkozásnak.
Kovács Balázs edzõ, a jövõt megalapozandó, több utánpótlásból érkezõ játékosnak is bizalmat szavazott. A fiatalok
nem illetõdtek meg, bátran tették oda
magukat, és látszott, hogy bizonyítani

akarnak a felnõttek között. Rögtön a
találkozó elején magához ragadta a
kezdeményezést a Celldömölk, a hazai
hálóõrnek akadt dolga a vendégek lövéseinél. Tíz perc játék után aztán hidegzuhanyként érte a mieinket, hogy
egy kontra végén elõnybe került a
házigazda, Kudron Dániel juttatta vezetéshez csapatát. A semmibõl jött
szombathelyi találat szerencsére nem
zavarta meg a cellieket, és ott folytatták, ahol a kényszerû középkezdés
elõtt abbahagyták. Uralta a játékot a
CVSE, helyzeteket dolgozott ki, és a 19.
percben Piri Balázs végre gólra is váltotta a fölényt, egalizálva a találkozó
állását. Jó iramú, sokpasszos játékkal
folytatódott a mérkõzés, ám a szünetig
már nem sikerült egyik félnek sem
megszereznie a vezetést, így 45 perc
után 1-1 állt az eredményjelzõn.
Fordulás után is a Celldömölk kezdett
jobban, de az érezhetõ volt, hogy a hazaiak is magasabb fokozatba kapcsoltak. Az 55. percben Németh József

A harmadik meccs dönt a fináléról
Vasi Kosár Klub – CVSE KSZ 42-39 (10-8,
0-11, 24-12, 8-8), bajnoki kosárlabdamérkõzés, felsõházi rájátszás elõdöntõ
2. mérkõzés, Szombathely. Vezette: Forrai S., Tóth K., Pál B.
CVSE KSZ: Esztergályos M. 3/3, Szabó B.
8/3, Orbán T. 11, Rozmán K. 6, Németh
B. 6/3, csere: Bíró E., Kovács K., Somogyi
Á. 5, játékos-edzõ: Szabó Bence
Az elsõ mérkõzést nyerõ Celldömölk
nem kezdte igazán jól ezt a találkozót,

hisz az elsõ negyedben pontosabban
szórta kosarait a házigazda, mindkét
csapat idegesen játszott. Pontok tekintetében fej-fej mellett haladtak a felek,
kétpontos hazai elõnnyel zárult az elsõ
negyed. A második játékrészben kicsit
összeszedettebbé vált a CVSE, és úgy
szerzett 11 pontot, hogy közben egy
kosarat sem kaptak. A második félidõt
aztán megint idegesen, kapkodva kezdte a celli alakulat, és a higgadtan, kon-

Újabb hazai bravúr kéziseinktõl
Celldömölki VSE – Vady Mosonszolnok
31-29 (13-12), NB II-es nõi kézilabdamérkõzés, Celldömölk, vezette: Poller,
Szücs
Celldömölk: Tömõ – Gyõrffy 6, Németh
V. 4, Szomorkovits A., Bagics, Sebestyén
8, Farkas 3. csere: Balogh, Geiger 2,
Szalai F., Füzfa 1, Marton, Szecsõdi 7/4
edzõ: Salamonné Csótár Adrienn
Új
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Jól kezdett a házigazda, a listavezetõ
ellen. 1-2 gólos elõnyét tartani is tudta
a Cell, amelybõl a 10. percben piros lappal kiállították Szomorkovits Adriennt.
Az elsõ félidõ hajrájára kiegyenlített a
Mosonszolnok, és a 25. percre a vezetést is átvette, ám a celli lányok ebbe
nem törõdtek bele, és a szünetre
visszavették elõnyüket. Fordulás után

juttatta elõnyhöz a kemenesaljaiakat,
tovább erõsítve pozícióját a bajnokság
góllövõlistájának élén. A látottak alapján azt gondolhattuk, hogy helyre állt a
világ rendje, és innen már nem lesz
gond behúzni az újabb 3 pontot, ám a
házigazdák nem bizonyultak szíves
vendéglátónak, elrontották a vendégek
jó kedvét, a 75. percben ugyanis Szabó
Zoltán találatával kiegyenlítettek. Az
utolsó negyedóra nem hozott változást, maradt a döntetlen, ami igazságosnak mondható ugyan, de a játék
képe alapján a Celldömölk közelebb
állt a gyõzelemhez, kár, hogy két olyan
gólt kapott, ami a rutintalanság számlájára írható. Kovács Balázs jól nyúlt a
fiatalokhoz, akik bizonyították, hogy a
jövõben is lehet rájuk számítani.
U19-es mérkõzésen
Király SZE – Celldömölki VSE 2-1 (1-1)
gólszerzõk: Füzes 7., Varga P. 81. ill.
Tanai 37. percben
Lapzártánk utáni eredmény
Celldömölki VSE – Petõfi SE Vasszécseny
5-1 (1-0), bajnoki labdarúgó-mérkõzés,
gólszerzõk: Kovács Z. (2), Németh J.
(2), Piri B. ill. Horváth D. »CSUKA LÁSZLÓ
centráltabban játszó VKK elõször ledolgozta hátrányát, majd meg is tudta fordítani az állást. Az utolsó negyedben is
lett volna még lehetõsége Szabó Bence
csapatának, hogy megnyerje a találkozót, ám pontatlanul játszva, 7 büntetõt
is kihagyva elszenvedte elsõ vereségét
ebben a szezonban. A döntõbe jutásért
április 27-én a CVSE-Swietelsky Arénában még egyszer összecsap a két gárda,
a találkozó gyõztese a 9700.hu Ingatlan
együttesével vívja majd az aranycsatát
május 5-én 15 órától, Szombathelyen.
»CSUKA L.
sem változott semmi, a hazaiak nagyon
elszántan játszottak, támadásban és védekezésben egyaránt remekeltek. A
vendégek az utolsó 10 percre megint
egyenlíteni tudtak, de a Celldömölk ismét tudott újítani, és hatalmasat küzdve legyõzte a bajnokaspiránst. A minden csapatrészében kimagaslót nyújtó
CVSE megérdemelten tartotta otthon a
két pontot, mellyel fellépett a tabella 8.
helyére.
»CSL
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Elköltöztünk!
Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Celldömölk, Építők u. 10. Bakotrex varroda mellé.

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

A Perint Ital Kis-, és Nagykereskedés
új helyre költözött!
Magánszemélyeket is kiszolgálunk
nagykereskedelmi áron.

