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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!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

METSZÕOLLÓK, ÁGVÁGÓK
FA-GYULA

BARKÁCSBOLTJÁBAN!
Metszõollók, ágvágók, sövényvágók,

gereblye, ásó, kapa, fûrészek.
Szerszámnyelek, fejszék, talicskák.

Búvárszivattyúk, szennyvíz szivattyúk.
Több tucatnyi típus raktáron!

Minõségi locsolócsövek, csatlakozók.
Minõségi locsolócsövek, csatlakozók.
Profi munkásruhák, nadrágok.

Megérkeztek az akciós
munkáscipõk

4450 Ft/pár-tól.
OSB 8-10-12-15 mm vastagságban.
Bitumenes hullámlemez, bitumenzsindely
több színben és típusban kapható.
Hódfarkú bitumenzsindely: 1690 Ft/m2-tõl
Isover, Knauf hõszigetelõk szuper áron, készletrõl!

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek.
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Lezárult a Celldömölk város területéhez
kapcsolódó alapvetõ közmûvesítési be-
ruházások utolsó fázisa is. Végre az
Izsákfai városrészen is elérhetõvé vált
a szennyvízhálózatra való csatlakozás
lehetõsége.

Március 12-én, kedden került sor a KE-
HOP pályázat keretében megvalósult
Szennyvíz-elvezetés és tisztítás megol-
dása az Izsákfai városrészen elneve zésû
projekt záró ünnepségére a mû velõdési
központban. A projektzáróra a kivite lezõ
és az üzemeltetõ cég képvi selõin, vala-
mint a városvezetésen kívül a me gyei
közgyûlés elnöke és a térség or szág -
gyûlési képviselõje is hivatalos volt. 
A sok viszontagságot megért, ám most
lezárult projekt záró ünnepségén Fehér
László polgármester köszöntötte a
részt vevõket, majd vázolta a pályázat
benyújtásának, valamint a kivitelezés
folyamatának részleteit: – 2012 óta in-
tenzíven dolgoztunk azon, hogy
Izsákfán a lakosság mihamarabb rá-
kapcsolódhasson a szennyvízhálózatra.
Farkas Zoltán – aki sok éven át izsákfai
részönkormányzat-vezetõ volt – végig-
járta a település lakóit. Az igényfelmé-
rés eredményeként kiderült, hogy az
itt lakók 95%-a szeretné, ha megvaló-
sulhatna a szennyvízhálózatra való
csatlakozás lehetõsége. Az elsõ uniós
ciklusban ez még úgy indult, hogy
mind az önkormányzatnak, mind a la-
kosságnak önrészt kellett vállalnia,
2013-ra minden engedélyt sikerült be-
szereznünk. Ehhez az önkormányzat
nyert egy 21 millió forintos támoga-
tást, amelyhez 5 millió forint önerõvel
járultunk hozzá. 2014-ben érkezett a
hír, hogy az ilyen jellegû pályázatokat

továbbgörgetik a következõ európai
uniós pályázati ciklusra. Ez az önkor-
mányzat számára veszteséget jelen -
tett, hiszen idõközben a lejárt engedé-
lyeket újra kellett terveztetni. Ennek
pozitív hozadéka az volt, hogy az új
ciklusban ezek a pályázatok 100%-os
támogatottságúak voltak, melynek kö -
szönhetõen a lakosságra nem hárultak
további feladatok. Az önkormányzat
vesztesége abban volt, hogy az infláció
következtében az árak idõközben fel-
kúsztak, így összességében 390 millió
forintos beruházásról beszélhetünk –
nyilatkozta a városvezetõ.
Majthényi László, a Megyei Közgyûlés

elnöke kiemelte, hogy Vas megyében
az Iszákfához hasonló méretû kistele-
pülések 30%-ában még most sincs csa-
tornázás, tehát van mit tenni a követ -
kezõ idõszakban is a települések kom-
fortosabbá tétele területén. Izsákfa
persze falusi jellege mellett Celldömölk
egyik városrésze is. 
Az Izsákfai szennyvíz-hálózat kiépítésé-
re elkészített pályázat támogatási

kérelmét elõször 2013 júliusában nyúj-
totta be az önkormányzat, ám azt 2014
októberében elutasították. A pályázatot
2015 szeptemberében újra beadták és
2015 októberében nyert támogatást.
Az újra benyújtott projekt sikere
érdekében Ágh Péter országgyûlési
kép viselõ is sokat lobbizott a döntés-
hozóknál. Ágh Péter azért tartja külö-
nösen fontosnak a KEHOP pályázat ke-

retein belüli megvalósulást, mert ez
100%-os támogatást jelent, így sem az
önkormányzat, sem a lakosság részérõl
nem igényelt önerõt. 
Dr. Kovács Zoltán részönkormányzat-
vezetõ is örömét fejezte ki amiatt,
hogy mostantól teljes összkomfortban
élhetnek az izsákfai lakosok is. Beszélt
továbbá a beruházás miatt megbontott
utak felújításáról is: – 149 háztartás
dön  tött úgy, hogy csatlakoznak a
szennyvízhálózatra, ez Izsákfa összház-
tartásának 98%-a. Meg szeretném kö-
szönni a lakosság türelmét, hiszen
hosszú hónapokig kellett elviselniük a
szennyvízhálózat építése miatti kelle -
met lenségeket. A fõút felújítását elvé -
gezte a KTM, tûrhetõ minõségben, a
Bokodi és Hegyalja úti útfelújításra
igyekszünk az önkormányzat költség -
ve té sébõl forrást biztosítani. 
A projektzáró ünnepség végén a
kivitelezõ Szabadics Közmû és Mély -
építõ Zrt. képviselõje hivatalosan is
készre jelentette az Izsákfai szennyvíz
beruházás munkálatait és átadta azt
üzemeltetésre a VasiVíz Zrt.-nek akit a
rendezvényen Dr. Kohuth Viktor vezér-
igazgató képviselt.

»LA

Szennyvízcsatorna kiépítése Izsákfán
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A hulladékszállítás megfelelõ színvonalá-
nak biztosítása érdekében az önkor-
mányzat egészen eddig vállalta, hogy sa-
ját cégén keresztül láttatja el a szol -
gáltatást. A központi elõírásoknak meg -
felelõen azonban április 1-jétõl a Celli
HUKE Kft. nem láthatja el a feladatot.

Az elmúlt évek során a hulladékszállí-
tási közszolgáltatás területén jelentõs
változások történtek. Az állam a hulla-
dékgazdálkodási közfeladat ellátására
2016. január 20-án NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Va gyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Rész vénytársaság néven (NHKV Zrt.)
koordináló szervezetet hozott létre. A
központi szervezet szedi be a hulladék-
szállítási díjakat és finanszírozza a

közszolgáltatást végzõ szolgáltatók te-
vékenységét.
Városunkban 1997. január 1. óta végez-
te a közszolgáltatást a korábban 50%-os
önkormányzati, 50%-os ma gán -
tulajdonban lévõ Celli Huke Non profit
Kft. (régi nevén Müllex–Cell dö mölk Kft.).
A többszöri központi törvényi változások
miatt az önkor mány zatnak 2013-ban
elõször a cég 1%-os tulajdonrészét,
majd a 49%-os tulajdonrészét kellett
megvásárolnia a társtulajdonostól. 2017
márciusától azon ban a Celli Huke Kft.
önállóan nem végezhetett közszolgálta-
tási tevékenységet, ezért az önkor-
mányzat a hulladékkezelési közszolgál-
tatásra a régióban egyedüli jogosultág-
gal bíró közszolgáltatóval, az STKH
Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel

szerzõdött, a szer zõdés 2017. október 1-
tõl volt érvényben. A soproni cég a hul-
ladékszállítás megoldására alvállalkozó-
ként ekkor még a Celli Huke Nonprofit
Kft.-t vette igénybe, így a szolgáltatás
színvonala, összetétele nem változott,
emiatt a lakosság nem is nagyon érzé-
kelhette a változást.
Az STKH Kft. vezetése az idei év elején je-
lezte, hogy központi döntés alapján nem
kíván alvállalkozót alkalmazni, a hulla -
dékszállítást a jövõben saját maga végzi
el, ennek kezdete 2019. április 1-je.
Többszöri egyeztetés és tárgyalás után
körvonalazódott, hogy április 1-tõl az új
szolgáltató megváltoztatja az eddigi
szállítási körzeteket, illetve átszervezi a
különbözõ hulladékfajták és gyûjtõ -
területek szállítási napjait is. Bár a la-
kosság korábban már kézhez kapta a
hulladékszállítási naptárt, ahelyett a la-
punkban most közölt naptár lesz érvé-
nyes. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
több utcában változnak a gyûjtési na-
pok. Cikkünk mellett közöljük a gyûjtési
körzeteket utcák szerinti felsorolásban,
valamint az ügyfélszolgálati elérhetõ -
ségeket is.
Tájékoztatjuk az olvasókat arról is,
hogy a hulladékudvarba történõ szállí-
tásról és a lomtalanítás módjáról még
folynak az egyeztetések az önkor-
mányzat és a soproni cég között, ezek
eredményérõl lapunk hasábjain beszá-
molunk majd. Az önkormányzat bízik
abban, hogy az átállás zökkenõ men -
tesen zajlik, az átmeneti idõszakra
megértésüket, türelmüket kérik.

»ÚK

Változik a helyi hulladékszállítás

1. körzet
Aranyesõ u., Árpád u., Árvácska u., Baross u., Bercsényi Miklós u., Berzsenyi
Dániel u., Bocskai István u., Bodza utca, Botond u., Budai Nagy Antal u., Buza
János u., Búzavirág u., Deák Ferenc u., Dózsa György u., Dr. Szomraky Zoltán
u., Esze Tamás u., Gayer Gyula tér, Harangvirág u., Hollósy tér, Horváth Elek u.,
Kinizsi u., Király János u., Kiscelli u., Kossuth u., Kökény u., Levendula u.,
Nagyvárad u., Nemesdömölki u., Ostffy tér, Pápai u., Petõfi Sándor u., Pozsonyi
u., Rákóczi u., Szabadság tér, Széchenyi u., Szentháromság tér, Vadrózsa u.,
Vágány u., Városháza tér, Vasút u., Wesselényi u., Zalka Máté u.
2. körzet
Bajcsy-Zsilinszky Endre u., Barátság u., Béke u., Bem József u., Dobó Katalin u.,
Eötvös Loránd u., Erdõalja u., Fazekas Mihály u., Hegyi u., Heiner Kálmán u.,
Jókai Mór u., Kankalin u., Kertalja u., Kökörcsin u., Kõtörõ u., Kráter u.,
Kresznerics u., Lázár Jenõ u., Liszt Ferenc u., Martinovics u., Marx Károly u.,
Mátyás király u., Móricz Zsigmond u., Puskin u., Sághegyalja körút, Sági u.
(Alsóság), Sikló u., Somogyi Béla u., Sport u., Táncsics Mihály u., Újvilág u.,
Uzsabánya u., Vak Béla u.
Izsákfa
Izsákfa u., Kodó u., Bokodi u., Hegyalja u.
3. körzet
Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi Bálint u., Építõk útja, Fûztõi Benedek u.,
Hársfa u., Hunyadi u., Kisfaludy u., Kodály Zoltán u., Móritz Sándor utca, Nagy
Sándor tér, Óvoda köz, Riczinger u., Sági u. (Celldömölk), Tátra u., Tompa u.,
Vasvári Pál u., Vörösmarty u.
4. körzet
Ady E. u., Április 4. u., Arad u., Arany János u., Bartók Béla u., Batthyány u.,
Belovári István u., Csokonai u., Dr. Géfin tér, Gábor Áron u., Gyár utca, Hámán
Kató u., Ifjúság tér, József Attila u., Kassa u., Kisdobos u., Kolozsvár u., Koptik
Odó u., Kölcsey u., Május 1. u., Mesteri u., Mikes Kelemen u., Pórdömölk u.,
Radnóti u., Ságvári u., Szalóky Sándor u., Szentháromság tér, Temesvár u., Tó
u., Úttörõ u., Uzsok u.
Az STKH Kft. a lakosság együttmûködését köszönve kéri, hogy tartsák be a
következõ szabályokat:
1. A kukákat mindig reggel 5 óráig helyezzék ki a ház elé!
2. A kukákba a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezzék

bele!
3. A szelektíven gyûjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva he-

lyezzék a kukákba!
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Ürítési körzetek

Ügyfélszolgálati
elérhetõségek
Sopron
Cím: 9400 Sopron, Mátyás király ut-
ca 34. Telefon: 99/505-380.
E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
Személyes ügyfélszolgálat nyitva -
tartása: hétfõ, kedd, szerda:
8:00–14:00; csütörtök: 7:00–19:00.
Telefonos ügyfélszolgálat:
hétfõ, kedd, szerda: 8:00–14:00
csütörtök: 7:00–19:00.
Sárvár
Cím: Sárvár, Szatmár utca 45.
Telefon: 95/200-240
Személyes ügyfélszolgálat nyitva-
tartása: kedd: 10.00–17:00, 
csütörtök: 8:00–14:00. 
Telefonos ügyfélszolgálat:
Hétfõ: 8:00–14:00, kedd: 10:00–
17:00, szerda: 8:00–14:00, csütör-
tök: 8:00-14:00.
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Celldömölk Város Önkormányzata, va la -
mint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár idén is szervezett
megemlékezést az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére. A vá-
rosi rendezvényt március 14-én tartot-
ták az 1848–49-es szabadság har cosok
dombormûve elõtti téren.

Az ünnepi megemlékezés kezdetén Tóth
Ákos, a Soltis Lajos Színház tagja szaval-
ta el a magyar hazafias költészet ki -
emelkedõ alkotását, Petõfi Sándor:
Nem zeti dalát, majd a városvezetõ ün-
nepi beszéde következett. Fehér Lász ló
polgármester szónoklatában fel idézte a
171 évvel ezelõtti márciust, amikor az
ifjak a szabadságért bon tottak zászlót,
és feltûzött kokárdájuk forradalmi esz-
méket szimbolizált. „Ta nulhatunk a már -
ciusi ifjaktól, hiszen õk hittek abban,
hogy kitartással, egyet akarással meg-
valósítható a közös cél, amit kitûztek

maguk elé. Õk akkor megfogalmazták a
12 pontot, melyek között követelték a
sajtó szabadságát, a törvény elõtti
egyenlõséget, a közös teherviselést. De
mi van a mával? Test véri egyetértésben,
barátságban, békésen, szeretetben
élünk? És mi van a törvény elõtti egyen -
lõséggel, a közös teherviseléssel? Mi
van a szélsõséges jövedelmi különbsé-
gekkel? Mit kérünk most? Kérünk szín-
vonalas egészség ügyi ellátást minden -
kinek, minõségi oktatást az egész or-
szágban. Méltá nyos bérezést és munka-
körülményeket. Létbiztonságot, lakha-
tást minden kinek, és kiszámítható jövõt.
Demok ráciát és jogállamot. Ma is a
szabadság, az egyenlõség és a testvéri-
ség eszméi a legfontosabb értékek,
amelyekre épít hetjük a jövõnket. Fele -
lõsek vagyunk egymásért, egyénenként
és közösségben, nemzetben egyaránt” –
hangsúlyozta a városvezetõ. A beszéd
elhangzása után Varga Diána énekes

elõadásában a nemzeti ünnephez kap-
csolódó népdalt hallhattak az egybe -
gyûltek, majd a Celldömölki Városi Ál -
talános Iskola felsõ tagozatos diákjainak
szereplésével elevenedtek meg az
1848–49-es események dalban, vers-
ben, prózában. Az ünnepi összeállítást
követõen a jelenlevõ szervek, pártok,
egyesületek képviselõi elhelyezték az
emlékezés koszorúit a dombormûnél,
majd a temetõbe vonultak, ahol szintén
koszorúzással lerótták tiszteletüket a
48–49-es hõsök sírjánál.

»REINER ANITA

Vas Megye Önkormányzata március 14-
én rendezett megemlékezést az 1848/
49-es forradalom és szabadságharc
171. évfordulójának tiszteletére a Me -
gyeháza Dísztermében. Az ünnepi ülés-
sel egybekötött program keretében ki-
tüntetések átadására is sor ke rült. 

Az emlékezõ rendezvényen ünnepi be-
szédet mondott Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke, majd a
nemzeti ünnep alkalmából kitünteté-
seket adott át dr. Kondora Bálint és
Marton Ferenc alelnökök, valamint dr.
Balázsy Péter jegyzõ kíséretében. A ki-
tüntetettek között idén három celldö-
mölkit is köszöntöttek. 
„Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tago -
zata” elismerésben részesült Sza bóné
Kiss Ildikó, a Celldömölki Városi Általá-
nos Iskola Alsósági Tagiskola tag in -
tézmény-vezetõje. Magyar tanár ként 35
éve végzi magas színvonalon munkáját
az iskolában, fáradságot nem ismerve
oktatja, neveli a jövõ nemzedékét.
Mun káját hivatásszere tet bõl végzi, élete
a tanítás. Szívesen foglalkozik a felzár-
kóztatásra szoruló tanulókkal ugyan úgy,
mint a tehetséges gyermekekkel. Tanít -
ványai sikeresen szerepelnek a megye
és térség rangos versmondó versenye-
in, a Ka zinczyról elnevezett szépkiejtési
versenyeken. Peda gó gus ként példát
mutat szakmai felkészültségével, önzet-
len személyisé gével, támaszt nyújtó
neve lõi magatartása mo dellértékû min-

denki számára. Igazi lokálpatriótaként
szívén viseli az alsósági városrész és az
iskola sorsát, mindent elkövet azért,
hogy az intézmény a falu lelke és szel-
lemi bázisa legyen.
„Vas Megye Szolgálatáért Sport Tago -
zata” elismerésben részesült Sala mon -

né Csótár Adrienn, a Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium testnevelés-
tanára, aki nem csak oktatja a sportot,
hanem évtizedekig aktívan ûzte is azt.
A kézilabda révén került be a városi, il-
letve a megyei sportélet középpontjá-
ba. A Celldömölki Városi és Vasutas
Sportegyesület játékosaként és edzõ -
jeként tevékenykedett az elmúlt évti -
zedekben, és napjainkban is. Nõi kézi-
labdacsapatával az NB II-ben játszanak,
legjobb eredményük az NB II. régiós
csoportjának ezüstérme. Edzõi, sport -
vezetõi ténykedésén kívül elismerésre
méltó pedagógusi munkája. Embersé -

gével, szakmai tudásával, segítõkész -
sé gével példát mutat tanítványainak
és kollégáinak egyaránt. A gimnázium
fiú sportcsapataival foglalkozik, a kézi-
labdacsapatot a diákolimpia országos
elõdöntõjébe is eljuttatta.
„Vas Megye Szolgálatáért Kulturális
Tagozata” elismerésben részesült Pesti
Arnold, a Soltis Lajos Színház társulat -
ve zetõje. 17 éve tagja a színház társu-
latának, 2016-tól drámatanárként és
osztályfõnökként dolgozik az Eck Imre
Alapfokú Mûvészeti Iskola celldömölki
telephelyén. Társulatvezetõi tevékeny -
ségén túl a színházat mûködtetõ egye-
sület elnökhelyettese, emellett szí-
nészkedik is. A Soltis Lajos Színház
szinte összes elõadásában játszott/
játszik, csaknem ötven jelentõs szerep
megtestesítõje. Számos európai feszti-
válon, szakmai képzésen vett részt,
többek között Spanyolországban, Nor -
végiában, Olaszországban. A magyar-
országi, nemzeti és nemzetközi feszti-
válok több alkalommal is díjazott szí-
nésze. Rendezése 2018-ban Arany
Oklevelet nyert a Nyugat-dunántúli
Regionális Diákszínjátszó Találkozón, az
elõadás sikerrel szerepelt az I. Országos
Diákszínházi Találkozón is.
A celldömölki kitüntetetteket a város-
vezetés nevében Fehér László polgár-
mester, Söptei Józsefné alpolgár mes ter-
asszony és Farkas Gábor jegyzõ emlék-
lappal köszöntötte a város életében
elköte lezettséggel és példa ér tékû hiva-
tástudattal végzett kimagasló szakmai
tevékenységük elismeréseként.

»B-VZS

Emlékezés 1848 márciusára

Vas megye celldömölki kitüntetettjei
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Városunk központjában majdnem egy
évtizede mûködik kamerarendszer. A
képviselõ-testület még tavaly döntött
arról, hogy fejlesztik ezt a biztonsági
rendszert. A testületi döntés értelmében
a város saját forrásból 3,3 millió forintot
fordított köztéri megfigyelõ kamerák
fejlesztésre. Ebbõl az összeg bõl 24 új
eszköz került kihelyezésre Celldömölk
közrendjének elõsegítése érdekében.

– Közel egy évtizede a Belügy mi nisz -
térium által kiírt pályázatból 10 db ka-
mera került kiépítésre. Ezeknek egy ré-
sze tönkrement, elavult, illetve kisfel-
bontása miatt vált használhatatlanná.
Ezért most 15 helyen összesen 24 ka-
mera fogja figyelni a város legfrekven-
táltabb közterületeit: a városközpont,
az illegális hulladéklerakók illetve a
városból kivezetõ útszakaszok – tudtuk
meg Farkas Gábortól, a város jegy -
zõjétõl. – A kamerák a jelet egyenesen

a Közös Önkormányzati Hivatal Közte -
rület-felügyeletére küldik, ezek folya -
matosan élõben figyelhetõk. A közte -
rület-felügyelõk munkaidõben figyelik
is, amennyiben szükséges, tudják riasz -
tani a rendõrséget. Amennyiben mun -
kaidõn kívül történik valamilyen inci -
dens, visszanézhetõk a kamerafelvéte-
lek, ha szükséges, feljelentést tesznek.
Már volt rá példa, hogy szabálysértési
eljárásban tettünk is feljelentést, hi-
szen az éjszaka leple alatt illegálisan
hulladékot lerakókat sikerült ezzel a
rendszerrel beazonosítani – nyilatkozta
Farkas Gábor.
A 24-bõl három kamera telepítése a
közeljövõben történik meg, mivel ezek a
piac területén kerülnek kihelyezésre. Itt
a napokban elkezdõdött felújítási
munkálatok miatt a mûködésükhöz
szük séges mûszaki feltételek a rekonst-
rukció befejeztével állnak majd ren -
delkezésre. A felújított és bõvített ka-

merarendszer önálló hálózatként mû kö -
dik, tehát nincs kapcsolatban más orszá-
gos hálózatokkal. Központja az önkor-
mányzati hivatalban került kiépítésre,
ahol a közterület-felügyelet mun katársai
ellen õrzik a kamerák élõ képét, illetve te-
kinthetik meg a rögzített felvételeket. Az
erre vonatkozó jogszabály alapján a
rendõrség a felvételekbe bármikor bete-
kintést nyerhet. Az új rend szer mû -
ködésének köszön hetõen várhatóan po-
zitív változás következik be a városköz-
pont, valamint egyéb területek közrend-
je és tisztasága tekintetében is.

»LA

Új térfigyelõ kamerák a városban

Történelem a mának – kiállítás nyílt a gimnáziumban
Anne Frank – Történelem a mának cím-
mel nyílt kiállítás március 11-én a Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium -
ban. A tárlat Anne Frank és családja
történetét mutatja be annak történel-
mi kontextusában.

Anne Frank születésének 90. évfordu-
lója alkalmából az Amszterdami Anne
Frank Ház által szervezett vándorkiállí-
tásnak ad otthont április 5-ig a Celldö -
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium. A
kiállítás megnyitóján Tóthné Bali Krisz -
tina igazgatóhelyettes emlékezett meg
a zsidó származású német lányról. „An -
ne Frank 1929-ben született Frankfurt
am Mainban, majd a zsidó üldözések
elõl a családja Hollandiába menekült,
azonban itt is utolérte õket a néppusz-
tító ideológia. Amikor az Anne-nál há -
rom évvel idõsebb nõvére behívót ka-
pott a munkaszolgálatra, akkor a csa-
lád úgy döntött, hogy megpróbálnak
együtt maradni, megpróbálják túlélni a
borzalmakat, és bujkálásra kényszerül -
tek. Egy titokzatos feljelentõ miatt
azonban elfogták a családot és 1944
augusztusában elhurcolták õket, egye-
dül az édesapa élte túl” – foglalta ösz-
sze a család történetét Tóthné Bali
Krisztina. A szobában, ahol bujkáltak
megtalálták késõbb Anne naplóját,
amit 13. születésnapjára kapott a kis-
lány, ebbe jegyezte fel gondolatait, ér-

zéseit és a napi történéseket. Anne
Frank szeretett volna híres írónõ lenni,

története az egész világon ismert, má-
sodik világháborús naplójegyzetei tet -
ték világhírûvé. A kiállítás-megnyitót
Janzsó Soma 9. osztályos tanuló énekes
mûsora valamint a 11. osztályos Roz -
man Lídia színesítette, aki Anne Frank
naplójából olvasott fel részletet a kö-
zönségnek. Azért, hogy még közelebb
hozzák a zsidó származású német lány
törté ne tét az iskolásokhoz, a szervezõk
a gimnázium diákjait kérték fel arra,

hogy körbevezessék az érdeklõdõket a
tárlaton. A történelmen Anne Frank

naplójának idézetei és a Frank család-
ról készült fotók vezetik végig a láto-
gatókat. A holokauszt témájával foglal-
kozó kiállítás személyes íráson keresz-
tül mutatja be, hogy hova vezet a
meg különböztetés, célja a demokráci-
ára, tole ran ciára nevelés. Elõzetes be-
jelentkezés alapján munkanapokon 8
órától 15 óráig bárki megtekintheti a
tárlatot.

»B-VZS



Négymilliárd-nyolcszázmillió forintot
körüli az összeg, amit pályázatokon
nyertünk az önkormányzattal az Eu -
rópai Uniótól, ami által városunk kor -
szerûbb és szebb lett, mondta el la-
punknak Fehér László. A városvezetõ
azonban kiemeli: a fejlesztési támoga-
tásokon kívül számos érv szól amellett,
miért jobb EU-n belül lenni, mint kí -
vülrõl tekinteni az EU-ra.

Attraktív fõterek, modernebb intézmé-
nyek, új turisztikai létesítmények, a
gazdasági megújulást célzó munka -
hely teremtõ beruházások, mezõgaz -
dasági támogatások, korszerûbb közle-
kedési infrastruktúra és sok más fej-
lesztés jellemzi az elmúlt tizenöt esz -
tendõt országszerte. A megvalósult fej-
lesztések mindannyiunk életére hatás-
sal vannak.
Magyarország a 2004-es csatlakozás
óta a nettó kedvezményezett tagálla-
mok közé tartozik, azaz több támo ga -
tást kap az EU költségvetésébõl, mint
amennyit befizet. Mit köszönhet Cell -
dömölk az EU-nak?
– Városvezetõként elsõdleges célom,
hogy élhetõ várost teremtsünk az itt
élõk számára. Aki figyeli az önkor-
mányzat életét, az tudja, hogy egy ön-
kormányzat – legyen az falu, kisváros,
megyeszékhely vagy fõváros – több
for rás igénybevételével gazdálkodhat:
a saját, elsõsorban adóbevételein és az
államtól érkezõ normatíván kívül pá-
lyázatokon próbál sikeres lenni, hogy a
település mindennapjait, fejlõdését
biztosítsa. A pályázatok közül kiemel -
kedõek az uniós támogatások, amirõl
szerencsére mi itt, Celldömölkön el-
mondhatjuk, hogy eredményesek va-
gyunk. 2002-ben lettem polgármester,
így a 2004. májusi EU-csatakozást már
ebben a funkciómban kísérhettem
nyo mon. Vallom, hogy a városunk ér-
dekében mindig mindenkivel keresni
kell az együttmûködés lehetõségét. A
mindenkori képviselõ-testületekkel, a
megyei vezetésekkel, az országgyûlési
képviselõinkkel összefogva tettük a
dolgunkat, hogy Celldömölk fejlõdjön.
Én ma is ezt gondolom, és bízom ab-
ban, hogy ez így lesz továbbra is. Aki
figyeli az országos médiumokat, hall-
hatja, hogy egyes települések forrá-
soktól eshetnek el, csupán csak azért,
mert nem kormánypárti a városveze-
tés. Nekünk mindig jó volt a kapcso -
latunk az országgyûlési képviselõkkel,

és jó jelenleg is, mindegyikünk hozzá-
teszi a magáét, hogy a helyben szüle-
tett elképzelések megvalósulhassanak.
Mindegyikünk felesküdött a városra,
így minimum jogos elvárás a városla-
kóktól az, hogy megtegyünk mindent
Celldömölkért.
A polgármester elmondta, hogy az elsõ
uniós projektek egyike volt például a
tartalékgazdálkodási raktártelep reha-
bilitációja, aminek nyomán a Ság hegy
lábánál lévõ objektumokat egy barna -
mezõs beruházás részeként lebontot -
ták, majd késõbb egy szintén EU-s pro-
jekttel megépülhetett a Kemenes Vul -

kánpark, majd most ismét uniós pályá-
zati támogatásból folytatódhat a turisz-
tikai célú fejlesztése.
– A legfontosabb, hogy a pályázatokat
alkalmassá tegyük a városra nézve. Az
önkormányzati képviselõkkel mindig
alaposan átgondoltuk és rangsoroltuk,
hogy melyek a legfontosabb fejleszté-
si céljaink, majd a hivatali apparátussal
együttdolgozva kitaláltuk a projektek
tartalmát. Büszkék lehetünk arra, hogy
kisvárosként éltünk és élünk a le -
hetõségekkel, és sokszor bizony túlfe-
szítetten is, de a célt magunk elõtt lát-
va vágtunk bele a fejlesztésekbe. Meg -
lett az eredmény, hiszen kicsivel több,
mint 4 milliárd 800 millió forintot tud-
tunk európai uniós pályázatból meg-
szerezni. Egyes pályázatoknál önrészt is
kellett hozzátenni, így mintegy 5,5-6
milliárd forintnyi fejlesztés valósult
meg az elmúlt években csak az EU-s
pályázatoknak köszönhetõen.
Celldömölk európai uniós pályázatai
között a legtöbb infrastrukturális fej-
lesztést jelentett a városnak, de van-
nak közöttük, amelyek iskolai, intéz-
ményi eszközök beszerzésére vagy ép-

pen tartalomfejlesztésre vonatkoztak.
Az egyik leglátványosabb beruházás a
városközpont megújítását szolgálta.
– Celldömölk 2009-ben vált nyertessé a
városmag-rehabilitációs projekttel,
melynek megvalósítását több ütemre
bon tottuk. 2011. augusztus 20-án a
beruházás elsõ ütemében elkészült fej-
lesztéseket avattuk fel: a felújított Dr.
Géfin teret, az Ifjúság tér és a Sági úti
11-emeletes épületek körül megújított
utakat, járdákat, parkolókat és parkosí-
tott területeket. Másodjára a Szent -
háromság-szobor és a templom körüli
tereket újítottuk fel, ezt még azon év
októberében átadtuk. A harmadik
ütemben alakítottuk ki a mûvelõdési
központban az art mozit, valamint kö-
zösségi funkciójú térré alakítottuk át az
egykori tûzoltósági épületet, ahol azóta
különbözõ szolgáltatók irodái
mûködnek. Az 536 millió 631 ezer fo-
rint támogatású, 752 millió 361 ezer
forint összértékû beruházás új esélyt
jelentett a fejlõdésre, a gyarapodásra

úgy, hogy visszaállítottuk a klasszikus
városközpontot. A városközpont mo-
dernizálását folytatva zajlik jelenleg a
piac és környékének felújítása.
Fehér László szólt arról, hogy a város-
központ kialakításánál ügyeltek arra,
hogy a terek illeszkedjenek a környe-
zetbe és funkciót kapjanak. Ez a törek-
vés megvalósult, hiszen az elmúlt
években „belaktuk” a tereket, a városi
élet igazi központi helyszíne lett. Az EU
pénzbeli támogatásán kívül az uniós
közös piaci és a határellenõrzés nélkü-
li Schengeni-övezeti tagság, a köny -
nyebb külföldi munkavállalás elõnyeit
is élvezhetjük, de az uniós tagság kö-
telezettségekkel is jár, emlékeztet a
polgármester. »ÚK
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Milliárdok fejlesztésre az EU-tól

A MEGÚJÍTOTT SZENTHÁROMSÁG TÉR AVATÁSÁN, 2011-BEN KISS PÉTER

MINISZTER, KOVÁCS FERENC MEGYEI KÖZGYÛLÉSI ELNÖK ÉS FEHÉR LÁSZ-
LÓ POLGÁRMESTER. 

A KÉZZEL ÍRT BEJEGYZÉS KISS PÉTER ÜZENETE AZ EU-CSATLAKOZÁS

EMLÉKKÖNYVÉBÕL.
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2019. március 23-án zárult az
Innováció és Technológiai Minisz té -
rium támogatásából finanszírozott
Te, tegyél érte! címû lakossági
szem léletformálásra vonatkozó pá-
lyázati program. Celldömölk Város
Önkormányzata 2.996.623 Ft támo-
gatást nyert el a szakmai program-

ra, a hazai hulladékgazdálkodással
és szelektív hulladékgyûjtéssel kap-
csolatos lakossági szemléletformá -
lásra. A gyermekek számára õszi és
téli tábor került megrendezésre. A
helyi általános iskolákban vetélke -
dõk keretében próbálhatták meg tu-
dásukat a gyerekek a témában. A

textil újrahasznosítás technikáját pe-
dig decemberben és februárban sa-
játíthatták el gyermekek és fel -
nõttek. A Záró rendezvényen került
sor a Greencity és a Te tegyél érte
videó pályázat helyezettjeinek kihir-
detésére és jutalmazására. A ren -
dez vény során a résztvevõk tovább-
fejleszthették és ki is próbálhatták a
Westwerk Mûvészeti Egyesület által
épített zajkeltõ, köztéri installációt.

Te is tehettél érte Celldömölkön

Tavaszi fitneszre várták az érdek lõ dõket
március 16-án a Kemenes Vul kán Park -
ban. Az esõs idõjárás az intézménybe
szorította a programokat, de így is sokan
követték a sportfoglalkozásokat. 

Közös bemelegítéssel vette kezdetét az
a múzeumi fitnesz program, amit elsõ
alkalommal hirdetett meg a Ke menes
Vulkán Park, azzal a céllal, hogy a helyi-
eket mozgósítsák és az egészséges élet-
módra ösztönözzék. A Keme nesalja Nép -
tánccsoport bemutatóját követõen a
rockysok látványos tánca vonzotta a te-
kinteteket, majd Holler Zsuzsa vezetésé-
vel jógagyakorlatokat végezhettek a mú-
zeumba látogatók. A bemutatókkal pár-
huzamosan a standoknál helyi sport-
egyesületek mutatkoztak be. A Celldö -
mölki Vulkán Vízi Sport Egyesület nyere -
ményjátékkal vár ta a betérõket, a kézi-
labda szakosztály sportolói pedig labda-
játékokat szer veztek a gye re keknek. A
jelenlévõk megismerkedhettek a karaté-
val, thai-boxszal, Marton Laura vezetésé-
vel pedig zumba foglalkozáson hozhat-
ták formába magukat. Hegedüs Vivien a
kutyák egészséges táplásáráról, valamint

a velük történõ sportolás elõnyeirõl
beszélt a jelen lévõknek. Az egész séges
táplál ko zás népszerûsítésére piknikkosár

ver senyt hirdettek a szervezõk, amit egy
dietetikus által tartott elõadás egé szí tett
ki. A szemerkélõ esõ azonban nem min-
denkit tartott vissza a kültéri hely színtõl.
A bejáratnál a Magyar Fogya tékosok Lo -
vas Sportszö vetsége jóvo l tából lovag -

lásra volt le hetõség, kicsit hátrébb pedig
az íjászatban próbál hat ták ki magukat az
érdeklõdõk. A Vulkán Park füves terüle-
tére kitelepedtek a Celldö mölki Air soft
csapat tagjai is, akik lehetõséget biztosí-
tottak légfegyverrel lövésre. A tavaszi fit-

nesz programot április 20-ra, a Vul -
kánRun akadályfutó verseny napjára új -
ból meghirdetik a szervezõk, hogy a jó
idõ reményében további sport ágakkal is-
merkedhessenek meg a Kemenes Vul -
kán Parkba kilátogatók. »B-VZS

A Magyar Vöröskereszt idén is meg -
hirdette országos csecsemõ gondo zási
versenyét, melynek területi, illetve
megyei fordulói különbözõ helyszíne-
ken lebonyolításra kerültek. A Vas
Megyei Vöröskereszt a Népegészség -
üggyel karöltve városunkban rendezte
a celldömölki területi versenyt, melyre
március 20-án került sor a mûvelõdési
központban.

A Magyar Vöröskereszt kiemelt figyel-
met fordít az egészségfejlesztésre, így
a tudatos családtervezésre és a családi
életre való nevelésre is. Évrõl évre
meghirdetett versenyükkel azt szeret-
nék elérni, hogy a fiatalok minél több

ismeretet szerezzenek a témakörben,
és felkészülten nézzenek a családalapí-
tás elé. A versenyt általános és közép-
iskolás diákok részére szervezik fel -
menõrend szerben, vagyis elõször terü-
leti, majd megyei, végül országos szin-
ten történik a megmérettetés. A celli
versenyen öt csapat képviseltette ma-
gát, egy a középiskolás kategóriában,
négy pedig az általános iskola felsõ ta-
gozatosainak csoportjában. Így a há -
rom fõs csapatokat alkotó diákok a Ber -
zsenyi Dániel Gimnáziumból, a városi
iskola alsósági tagiskolájából, a bobai
iskolából, valamint az ostffyasszonyfai
iskolából kerültek ki. A fiatalok – cse -
csemõ- és kisdedgondozási – elméleti

tudásának, gyakorlati ismereteinek fej-
lesztésére szolgáló meg mérettetésen
elõször tesztlapok kitöltésével, totóval,
rajzos feladattal kellett megbirkózni a
résztvevõknek, melyet a továbbiakban
gyakorlati bemutató követett. Az
eredmény hirde tésen a kö vetkezõ he-
lyezések születtek: 
Középiskolás kategória: 1. Berzsenyi
Dá niel Gimnázium. Általános iskolás
ka tegória: 1. Ostffyasszonyfa Petõfi
Sán dor Általános Iskola (8. osztályos
csapata), 2. Boba Napsugár Általános
Iskola, 3. Ostffyasszonyfa Petõfi Sándor
Általános Iskola (6. osztályos csapata),
4. Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskola.
Mindkét kategória elsõ helyezett csa-
pata jutott tovább a megyei döntõbe.

»REINER ANITA

Csecsemõgondozásból versengtek

Tavaszi fitnesz a Vulkán Parkban
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A Maros Mûvészegyüttes neve nem is-
meretlen Celldömölkön. Általában min-
den év tavaszán ellátogatnak egy-egy
új darabjukkal városunkba. Ezúttal a
„Kicsi Svejk háborúja” címû új elõ -
adásukat hozták el, március 21-én a
mûvelõdési központba az Emberi Erõ -
forrás Támogatáskezelõ Csoóri Sándor
Alap támogatásával megvalósuló tánc -
házi sorozat keretében.

Az életünket konfliktusok között éljük,
háborúzunk egymással. Fõleg az erdé-
lyi lét ilyen. Ha rendet akarunk tenni
lelkünkben és eszünkben, akkor az éle -
tünket meghatározó legfontosabb fo-
galmak újra- és újragondolására va-
gyunk kényszerítve. A „haza”, „hit”,
„áldozat”, „szabadság” olyan eszmék,
amelyeket idõnként rendbe kell tenni
magunkban, és eldönteni, mi a fontos-
ságuk a mindennapok „háborújában”.
Svejk, mint irodalmi alak és a székely
bakter másként értik ezeket. A két
különbözõ értelmezés pedig segít ben-
nünket abban, hogy újragondoljuk és
tisztábban lássuk ezeket saját életünk
számára. A „Kicsi Svejk háborúja” errõl
beszél egy derûs táncjáték formájában.
A cseh Jaroslav Hasek híres hõse Svejk,
a csetlõ-botló, mégis oly életrevaló kis-
katona ezernyi arccal és alakban él
bennünk. Sokféleképp képzelhettük
ma gunk elé könyv, színházi elõadás,
vagy film kapcsán, ezúttal azonban
táncszínházi szereplõvé vált. Az eredeti
regény hõse „Svejk, a derék katona”,
akit bár korábban egy orvosi bizottság
ostobasága miatt katonai szolgálatra

véglegesen alkalmatlannak nyilvání -
tott, részt kell vennie az elsõ világhá -
bo rúban, elõször a hátországban, majd
a fronton, sõt tévesen osztrák fogságba
is esik. Õ a készséges kisember, aki
roppantul igyekszik a maga módján
teljesíteni a kötelességét, de mindig
valami bajba keveredik. Sztorija felis -
merhetõ a táncszínházi darabban, de
aki a regényt nem ismeri, az is jól
követhetõ történetet kap a Maros be-
mutatója által. A „Kicsi Svejk háborúja”
egy humorra építõ, rendhagyó tánc-
színházi bemutató, melyben a kiváló
tánctudás mellett a társulat tagjainak
színészi kvalitásaikat is meg kellett
csillogtatni, hiszen ebben az elõadás -
ban fordul elõ a legtöbb prózai rész. A
helyzetkomikumot pedig sok esetben a

látvány mellett éppen a szöveg terem-
tette meg, illetve tette teljessé. A
látvány mozgalmassága, derûje azon-
ban nem tompította a produkció mö -
göttes tartalmát, a minden idõk há -
borúinak értelmetlenségét hirdetõ üze-
netet, illetve annak a mai társadalom-
nak a kritikáját, amelyben az egy
asztalnál ülõk minden különösebb ok
nélkül, csak a hecc kedvéért képesek
egymásnak esni. A történet különle-
gessége, hogy vicces, a székely humor
is jelen van benne, de ugyanakkor a
tragikum is. A nézõtéren ülõk számára
jól nyomon követhetõen bontakozott ki
a bonyodalom, a cselekmény pedig
táncban, mozgásban, zenében teljese-
dett ki komplex táncszínházi élményt
adva. »REINER ANITA

„Svejk a derék katona” – kicsit másképp

A Család és KarrierPONT iroda szer-
vezésében interaktív délután zajlott
már cius 20-án a Kemenesaljai Mû -
ve lõdési Központ és Könyvtárban.
Gelle Mária, tanácsadó-tréner a ha-
tékony és magabiztos kommuniká-
cióról beszélt hallgatóságának.

Mi is az az önérvényesítõ kommuni-
káció? Hogyan lehetünk hatékonyak
és magabiztosak egy konfliktusmeg-
oldásban? Többek között ezekre a
kérdésekre is választ kaphattak azok
az ér dek lõdõk, akik részt vettek a
Család és KarrierPONT elõadás soro -
zatának elsõ állomásán, mely külön -
bözõ kommunikációs módszereket

tárt fel a jelen lévõknek. A tréneri
elemekkel bõvített elõadásban Gelle
Mária meghívott tanácsadó arról be-
szélt, hogy a konfliktus nem egy
rossz helyzet, hiszen általa jobban
megismerjük magunkat, illetve a
másikat. Akik kedvet éreztek hozzá,
kérdõíveket, tesztlapokat tölthettek
ki, melyekkel a kommunikáció kü -
lön bözõ fajtáit azonosíthatták be. Az
eredmények útmutatásul szolgál-
hatnak a mindennapi élethelyzetek-
ben, a kommunikációs módszerek
megismerése segít abban, hogy
alkalmazni tudjunk külön bözõ tech -
nikákat a beszélgetõpart nerekkel.
Habár az elõadássorozat szlo genje

„Nõk a középpontban”, ettõl füg -
getlenül a rendezvényeken szívesen
látnak férfiakat és nyugdíjasokat is,
akárcsak a karrierpont irodában, ami
a Városházán mûködik Bojtor Ildikó
ve zetésével. A késõbbiekben más-
más témára építkezve várható az
elõadás sorozat folytatása, mely az
elsõhöz hasonlóan mindenki számá-
ra ingyenes lesz. Kisgyerekkel ér -
kezõket is szívesen fogadnak, gyer-
mekbarát programként szakképzett
gyermekfelügyeletet biz to sítanak a
szervezõk. Az aktuális programokról
a Család és KarrierPONT iroda celldö-
mölki facebook oldalán értesül -
hetnek az érdeklõdõk. »B-VZS

Hogyan kommunikáljunk hatékonyan? – segít a KarrierPONT
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Pék Tibor nyugdíjas építõmérnök, „A
(mitõl vagy kitõl?) változó klíma” címû
könyv szerzõje volt a vendége március
12-én a Szombathelyi Mûszaki Szak -
kép  zési Centrum Eötvös Loránd Szak -
gimnáziuma és Szakközépiskolájának.
Az elõadó a klímaváltozás lehetséges
okait részletezte hallgatóságának. 

Napjaink egyik fontos környezeti, tár-
sadalmi és gazdasági problémája az
oly népszerû, de ellentmondásos meg -
ítélésû klímaváltozás. Ennek lehetsé -
ges okairól ír „A (mitõl vagy kitõl?) vál -
tozó klíma” címû könyvében Pék Tibor,
aki közel 20 éve foglalkozik a témával.
„Az éghajlat, az idõjárás sajátja a fo-
lyamatos változás. A kérdés számomra

mindig az volt, hogy kitõl vagy mitõl
van ez a változás – mondta az elõadó
hozzátéve, hogy ha mi, emberek len-
nénk az oka, akkor nem született volna
meg ez a könyv.” Könyvében részlete-
sen kifejti s érvekkel támasztja alá a
fenti álláspontját, melyet az elõadás
során is ismertetett. Pék Tibor számok-
kal bizonyította, hogy a Föld 4,6 milli-
árd éve alatt, mi embe rek egyre töb-
ben lettünk. A népesség nagyarányú
növekedését bizonyítja, hogy az 1800-
as években 1 milliárdan éltek ugyan-
azon a Földön, ahol napjainkra 7 milli-
árdan vagyunk. A kérdés csupán az,
hogy az emberi tevékenység hozzá -
járul-e a felmele ge déshez. Elõadása
vé gén a szakember arra a sokak által

vitatott következtetésre jutott, hogy a
környezet szeny nyezéssel nem elsõ sor -
ban a Földben, hanem saját magunk-
ban teszünk kárt. Végezetül hangsú-
lyozta, hogy mai tetteinkkel az utá -
nunk következõ ge nerációk jövõjét ha-
tározzuk meg. B-VZS

A Dunántúl, azon belül is Zala megye
déli részének a 20. századig megma-
radt méhészeti hagyományait foglalta
össze március 23-án a KMKK-ban tar -
tott elõadásában Gyanó Szilvia, nép-
rajzkutató, a keszthelyi Balatoni Múze -
um muzeológusa. 

„Kerecsényi Edit népprajzkutató szüle-
tésének 90. évfordulójára kaptam azt a
feladatot, hogy az õ emlékére készít -
sek egy idõszaki kiállítást elõször a
nagykanizsai, majd a keszthelyi Bala -
toni Múzeumba” – mondta Gyanó Szil -
via, aki a népi méhészet témaköre
után akkor kezdett el komolyabban
érdeklõdni, amikor Kerecsényi Edit
1960-as években gyûjtött méhészeti
tárgyait revíziózta, aki ebben a témá-
ban írta doktori disszertációját. „Népi
méhészet a Dunántúlon” címû elõadá -
sában Gyanó Szilvia a méhészkedés

korai emlékeit idézte fel, mint mondta
az elsõ írott források már az egyipto -
miaknál fellelhetõk, de a görög és ró-
mai kultúrában is jelen volt a mézzel
való foglalatoskodás. Hajdanán mézzel
édesítették az ételeket, sõt gyógyszer-
ként és tartósítószerként is alkalmaz-
ták. Kedvelt volt a mézes kenyér, a
mézes pávasült, de hal- és vadételek
ízesítéséhez is elõszeretettel használ -
ták. Az elõadó felidézte, hogy elõdeink
milyen módszerekkel szerezték meg a
mézet a mézodúból, miként sajtolták
azt, hogyan védték a méheseket és
hogyan zajlott a korabeli rajbefogás. A
19–20. század fordulóján is fontos alap-
anyag volt a méz, megjelentek a vásá-
rokon a mézeskalácsok, a mézsör, ami
kevés alkoholtartalma miatt a lányok,
asszonyok körében volt népszerû, de
gyerekeknek is lehetett adni. Azt, hogy
a magyar gazdaság mennyire gazdag

hagyománnyal rendelkezõ ágazata a
méhészet, mi sem bizonyítja jobban,
minthogy az elõadás századokra visz -
sza menõen bizonyította a méz éltetõ
erejét, felhasználásának számtalan
mód ját. A „Népi méhészet a Dunán -
túlon” címû elõadás a Sárvári Népmû -
vé szeti Alapítvány által szervezett
Vándorló Néprajzi Szabadegyetem ke-
retében került megrendezésre az Em -
beri Erõforrások Minisztériuma Csoóri
Sándor Alap támogatásával. »B-VZS

Népi méhészet a Dunántúlon

Mitõl vagy kitõl változik a klíma?

Az elmúlt héten lezárult a 2018–2019-
es színházi évad gyerekeknek szóló
elõadássorozata is a mûvelõdési köz-
pontban.

Az utolsó bérletes darabot március 22-
én tekinthették meg az óvodások és
kisiskolások. A záró program egy kon-
certet tartogatott a kicsik számára, a
Holló együttes közremûködésével. 
A szekszárdi Holló együttes 1984-ben

alakult, 35 éves fennállásuk óta mint -
egy ötezer koncertet tartottak már. A
városi folklór, népzene, megzenésített
versek, dalok képviselõi, akiknek leg-
kedvesebb kö zön ségük a gyerekek.
Mûsoraikban az élmény és szórakozás,
a zene és irodalom együttese garan-
tált. Nem volt ez másként nálunk
bemu tatott mûso ruk ban sem, hiszen a
„Holló ének” címû interaktív program-
ban az együttes legsikeresebb dalai

kerültek bemutatásra, melynek kereté-
ben megzenésített ver sek, népdalok,
és nép szerû gyer mekda lok csendültek
fel. A közönség soraiban ülõ gyerekek
pedig végig az elõadás szereplõi vol-
tak, az együttes tagjai a színpadról, il-
letve a színpadon együtt játszottak,
énekeltek velük, még vidámabbá, szó-
rakoztatóbbá téve zenés, dalos, mókás
összeállításukat.

»RA

Holló szállt a színpadra – utolsó gyerekbérletes elõadás
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Körmendi FC – Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdõ 0-3 (0-2). megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkõzés, Körmend, 250 né -
zõ, vezette: Héra Cs., asszisztensek:
Gyön gyössy P, Nagy B.
Körmend: Farkas (Balogh 80. p.) – Ku rucz
(Majtényi 46. p.), Kósik, Balázs, Tompa –
Takács M., Németh M., Takács Á., Sály
(Sipos 46. p.) – Czimber, Niksz (Varga P.
75. p.), edzõ: Molnár Károly
Celldömölk: Osvald – Enyingi, Varga
(Gyõr vári 87. p.), Kovács, Huszár (Büki
44. p.) – Piri (Lempeg 88.p.), Molnár T.,
Orosz, Szuh (Gorácz 46. p.), Virág – Né -
meth (Szép 65. p.), edzõ: Kovács Ba lázs
Gólszerzõk: Németh 5. (0-1), Németh
7.(0-2), Molnár 71.(0-3)
A bajnokság elsõ és második helyezettje
csapott össze Körmenden a 19. fordu -
lóban. A listavezetõ celliek 7 pont
elõnnyel érkeztek riválisuk otthonába,
egy esetleges gyõzelemmel óriási lépést
tehettek a bajnoki cím megszerzése felé.
A találkozót ennek szellemében kezdte a
vendégcsapat, a sípszó után azonnal ne-
kiesett a hazai együttesnek. A hirtelen
jött nagy nyomással nem nagyon tudott
mit kezdeni a Körmend, és az 5. percben
már csak szabálytalanul tudták meg-

akasztani a celli rohamot. 20 méterrõl
végezhetett el szabadrúgást a Celldö -
mölk, és Né meth József szépségdíjas lö-
véssel küld te a játékszert a bal felsõbe,
hamar elõnyhöz juttatva csapatát. A kö-
zépkezdés után a hazai játékosok alig
tudták felvenni taktika szerinti pozícióju-
kat a pályán, máris újra a kezdõkör köze-
lében találták magukat. A celliek két röp-
ke perc elteltével megduplázták elõ -
nyüket, egy remekül lekészített labdát
Németh József lõtt ellentmondást nem
tûrõen Farkas kapujába. Elõnye birtoká-
ban sem állt le Kovács Balázs együt tese,
tovább szõtte támadásait, és nagy nyo-
más alatt tartotta vendég látóit. A félidõ
közepén jegyezhettük fel a körmendiek
elsõ lövését, Sály próbálkozást azonban
könnyedén hárította Osvald. Pár perc
múlva Niksz hozta a frászt a vendégekre,
a celli hálóõr ezúttal lábbal tudott men-
teni. A CVSE érezte, hogy ezekben a per-
cekben közel jár a házigazda a szépítés-
hez, így ismét begyújtotta rakétáit, ami-
nek kis híján egy újabb gól lett az
eredménye. Egy szélrõl érkezõ beadást
Piri fejelt kapura, a labda átszállt Farkas
kapus felett, de a felsõ lécrõl kifelé pat-
tant. A szünetig maradt a kétgólos celli

elõny, a hazaiak már csak a második fél-
idei feltámadásukban bízhattak. Fordulás
után a támadó szekcióját erõsítette meg
Molnár Károly, Sipos révén ugyanis egy
csatárt küldött pályára. A körmendiek
igyekeztek beszorítani kapujuk elé a cel-
lieket, Niksz és Sipos révén egy-egy ha-
zai helyzetet fel is je gyezhettünk. Volt
azonban lehetõ sé ge a Cellnek is, Németh
és Piri is foglalkoztatta néhány alkalom-
mal Farkas kapust. A 71. percben szép tá-
madást vezethetett a CVSE, melynek vé-
gén tizenegyeshez jutott, hisz egy hazai
védõ kézzel illette a bõrgolyót a saját
tizen hatosán belül. A büntetõt Molnár Ta -
más értékesítette, végleg eldöntve a 3
pont (és talán a bajnoki cím) sorsát. A le-
fújásig lendületben maradt a Cell dömölk,
de újabb gólig már nem jutott, de így is
nagyon magabiztos, sima gyõ zelmet ara-
tott a rangadón, ahol az eredményesség
jó játékkal is párosult. Ezzel a sikerrel 10
ponttal elõzte meg a Körmendet a CVSE a
tabellán, de mivel a Király 2-1-re nyerni
tudott Kõszegen, fellépett a második
helyre a szombathelyi alakulat, nyolc
ponttal lemaradva a mieink mögött.
U19-es bajnoki mérkõzésen:
Körmendi FC – Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdõ 2-1 (2-1)
Gólszerzõk: Szabó P., Tóth M. illetve
Czöndör G. »CSUKA LÁSZLÓ

Magabiztos siker a rangadón

Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels
– Aqvital Csákvár TK 7-0, asztalitenisz
extraliga mérkõzés, Celldömölk
Páros: Szita, Kriston – Varga, Éliás 3:0
(7, 7, 4) (1-0)
Egyéni 1. kör: Fazekas – Éliás 3:0 (4, 5, 1)
(2-0), Kriston – Hoffmann 3-0 (8, 8, 8) (3-
0), Szita – Varga 3-0 (12, 5, 3) (4-0)
2. kör: Fazekas – Hoffmann 3:1 (6, 6, -6,
10) (5-0), Szita – Éliás 3-1 (2, 10, -9, 9)
(6-0), Kriston – Varga 3-0 (9, 6, 5) (7-0)
Hazai bajnokival folytatta tavaszi hadjá-
ratát Klampár Tibor csapata. Az Alsó sági
Sportcsarnokban az a Csákvár ven dé -
geskedett, amelynek kitûzött célja meg -
lehetõsen távol áll a celliekétõl, ugyan-
is míg a mieink az újabb bajnoki cím
megszerzéséért küzdenek, addig a fejér
megyeiek élvonalbeli tagságuk megõr -
zéséért igyekeznek a lehetõ legtöbb
pontot megszerezni. Ezen az es tén

egyér telmûen a mieink számítottak a
találkozó esélyesének, és ennek meg -
felelõen is kezdõdött a mérkõzés. A Szi -
ta – Kriston kettõs alig 10 perc alatt 3-1-
re lépte le a csákváriak, Varga – Éliás al-
kotta párosát. Egyéniben sem kellett na-
gyon megszenvedniük a hazaiaknak, az
elsõ körben szettet sem vesztettek Fa -
zekasék. Egyedül Szita lendült bele ne-
hezen a játékba, a rutinos Varga az elsõ
szettben 12 poénig jutott ellene. A má-
sodik körben Hoffmann és Éliás már leg-
alább játszmát tudott nyerni, de a ven-
dégeknek ez nem sokat ért. Másfél órá-
nyi játék után érvényesült a papírforma,
simán nyert a Celldömölk. A folyta -
tásban már nem lesz ilyen kön nyû
dolga a címvédõnek, hisz március 30-án
a nagy rivális Pécs otthonában lépnek
asztalhoz, míg április 12-én a BVSC láto-
gat Alsóságra. »CSUKA LÁSZLÓ

Könnyed hazai siker Bajnoki forduló
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. – 
Ka nizsa Sörgyár SE 14 : 4
Iván Csaba 4, Markó András 3, dr.
Németh Gábor 3, Bakonyi Bertalan 3,
Iván Csaba – Markó András páros.
Csapatunkban mindenki nagyon jól
játszott, így nem meglepõ a nagy ará -
nyú gyõzelem.
NB III. 
EVO ASE II. Zalaegerszeg – CVSE-SWIE-
TELSKY JUFA HOTELS  IV. 11 : 7
Máthé Gyula 2, Csapó László 2, Harkály
Bálint 1, Jakus Tamás 1, Máthé Gyula -
Harkály Bálint páros.
A játék képe alapján a döntetlen reáli-
sabb lett volna, de együttesünk nem
tudta kihasználni lehetõségeit.
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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!




