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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

SZIVATTYÚK,
METSZÕOLLÓK, ÁGVÁGÓK
FA-GYULA
BARKÁCSBOLTJÁBAN!
Hagyományos búvárszivattyú: 9993,-Ft
Búvárszivattyúk, szennyvíz szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, hidroforok.
Több tucatnyi típus raktáron!
Minõségi locsolócsövek, csatlakozók.
Metszõollók, ágvágók, sövényvágók,
gereblye, ásó, kapa, fejszék, nyelek.
Szerszámnyelek, fejszék, talicskák.

Talicskák: 8990,-Ft-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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A húsvéti ünnepkör jelentõsége a keresztények életében
Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, hiszen ilyenkor a hívek hitük
központi tanítására, Krisztus feltámadására emlékeznek.
Az ünnep jelentõsége oly nagy, hogy
egy negyven napig tartó elõkészületi
idõszak elõzi meg, amelyet nagyböjtnek nevezünk. Ebben az idõszakban, amely hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart, a hívek bûnbánattal,
böjtöléssel, a rászorulók támogatásával
és jócselekedetek gyakorlásával készítik fel lelküket húsvét ünnepére. A
negyven nap szimbolikus jelentõségû,
ugyanis a negyvenes szám többször
elõfordul a Bibliában. Rendszerint valamilyen felkészülésre vagy próbatételre
utal. Például Mózes negyven évig élt
Egyiptomban, mielõtt Isten megbízta
volna azzal a feladattal, hogy vezesse
el a zsidó népet az ígéret földjére. Jézus
pedig negyven napon keresztül böjtölt
a sivatagban, mielõtt megkezdte volna
nyilvános messiási mûködését. A Jézus
által vállalt böjt a mai nagyböjt elõképe. Nagyböjtben egyedül a vasárnapok nem tartoznak a böjti napok közé,
mert ilyenkor is Krisztus feltámadására
emlékezünk: a vasárnap ugyanis a „hét
húsvétja”. Nagyböjtben a keresztény
hívek tartózkodnak a hangos, zajos
mulatságoktól és egyszerûbb életet élnek, hogy ezzel is kifejezzék bûnbánatukat, illetve kövessék az értük szegénnyé lett Urukat, Jézus Krisztust.
Különös jelentõséggel bír a nagyböjt
utolsó néhány napja. Virágvasárnap a
hívek Jézus Jeruzsálembe történõ bevonulását állítják figyelmük középpontjába, ezzel veszi kezdetét a nagyhét. Nagycsütörtökön a keresztények
az utolsó vacsorára emlékeznek, amelyet Jézus szenvedésének elõestéjén,
tanítványai körében költött el. Az utolsó vacsora eseménye minden mai
istentisztelet és szentmise „õse”. A hívek Jézus utolsó vacsorán adott utasítását követik, vasárnaponként összegyûlnek és imádkoznak, illetve Uruk tanításáról elmélkednek. Nagypéntek
pedig Jézus kereszthalálának napja, aki
ilyenkor áldozta fel életét a kereszten
az emberek megváltásáért. Nagyszombat az Úr sírban pihenésének emléknapja. Az evangéliumok ugyanis tanúskodnak arról, hogy Jézust egy sziklába
vájt sírba temették, amelynek bejáratát egy nagy kõvel torlaszolták el.
Húsvétvasárnap az istentiszteleteteken, illetve a szentmiséken Jézus feltámadását megörökítõ evangéliumi rész-

letek hangzanak el. Mind a négy evangélium, azaz Máté, Márk, Lukács és
János evangéliuma is beszámol Jézus
feltámadásáról. Maga az esemény, a
feltámadás éjszaka, a sírbolt mélyén
történt, amelyben Jézus nyugodott. Így
az evangéliumok nem magát az eseményt, hanem a közvetlenül utána történt dolgokat írják le: az asszonyok és
a tanítványok Jézus sírját üresen talál-

dulva és a feltámadásban bizakodva
lehetséges az, hogy az ember keresztény módon éljen. A kereszténység
ugyanis nem valamiféle elavult és értelmetlen önmegtagadásokkal járó
életforma, hanem a feltámadás hitében és örömében élt élet: a keresztény
ember vallja, hogy földi életében tett
erõfeszítései nem hiábavalók, mert ha
valóban és hiteles módon Krisztus

ták és egy angyal adta hírül nekik a jó
hírt: „Nincs itt, feltámadt!” (vö. Mt
24,6). Pál apostol, az elsõ század nagy
hithirdetõje egyenesen az egész kereszténység értelmének nevezi ezt az
eseményt: „Ha Krisztus nem támadt
fel, akkor nincs értelme a mi tanításunknak és nincs értelme a ti hiteteknek sem. De Krisztus feltámadt a halálból, elsõként a halottak közül” (vö.
1Kor 15, 14.20).
A feltámadás olyan jelentõségû csoda,
amely a Jézus korában élt embereket
és magukat az apostolokat, Jézus
legközelebbi követõit is megdöbbentette. Bár Jézus földi mûködését sok
csoda kísérte, mind közül ez volt a legnagyobb. A feltámadás meghaladja az
emberi értelmet: nem tudjuk pontosan, hogyan történt. Az apostolok és az
elsõ keresztény hívek közül jónéhányan azonban nemcsak az üres sírt látták, hanem találkoztak is a feltámadt
Jézus Krisztussal. A keresztény ember
mindennapi életéhez éppen ebbõl, a
feltámadás eseményébõl merít erõt: a
földi élet, amely múlandó, nem ér véget a testi halállal, hanem majd az
örök életbe és a feltámadásba torkollik. A kereszténység tanítása szerint
ugyanis Jézus azért is lett emberré,
hogy kereszthalála által megváltsa az
embereket bûneiktõl és ezáltal megszerezze a feltámadás és az örök
boldogság lehetõségét mindenki számára. Az örök életbe vetett hitbõl kiin-

követõjeként él, akkor minden a maga
idejében elnyeri értelmét és végül biztosan az örök élet boldogságába és a
feltámadásba torkollik.
A keresztény embernek ezt a meggyõzõdését fejezi ki számos húsvéti
hagyomány ill. étkezési szokás is. A tojás, amelyet húsvétkor gyakrabban fogyasztunk illetve festett tojásként lakásaink díszeként használunk, az újjászületésnek, a feltámadásnak a jelképe. Krisztus úgy törte fel feltámadásakor a sziklasírt, miként a kifejlõdött
madár az õt fogva tartó tojás héját. A
bárány szintén az egyik legõsibb és
legelterjedtebb húsvéti jelkép: Krisztus
szimbóluma, aki a kereszten áldozati
bárányként áldozta fel magát az emberek megváltásáért. Szintén jellegzetes húsvéti szimbólum a barkaág: ezek
virágvasárnap azokat a pálmaágakat
szimbolizálják és helyettesítik, amelyeket a Jézus Jeruzsálembe történõ bevonulását ünneplõ tömeg lengetett. Ma
elterjedt szokás, hogy a lakásokat a virágvasárnap megáldott barkaágakra
akasztott, hímes tojásokkal díszítik.
Húsvét és az azt megelõzõ idõszak, a
nagyböjt tehát nagy jelentõségû minden keresztény felekezet számára. A
hívek ilyenkor lelkiekben megtisztulva
és a feltámadás örömhírével megerõsödve újult erõvel folytathatják útjukat
a krisztusi élet útján.
»BÓKA BALÁZS
RÓMAI KATOLIKUS PAPNÖVENDÉK
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Júliustól új háziorvos
Soros ülését tartotta a város képviselõtestülete március 27-én. A gyûlésen az
1. számú háziorvosi körzet ellátásról is
döntöttek.
Benyújtotta ez évre vonatkozó fejlesztési tervét a Cellhõ Kft. A távhõszolgáltató lakosságot érintõ beruházásai között van a régi mérõberendezések lecserélése korszerû, okos
hõmennyiségmérõre. Az okos órák cseréjérõl, annak idõpontjáról a cég a fogyasztókat kiértesíti.
Elfogadta a testület a helyi adók 2018.
évi teljesítésérõl szóló beszámolót.
Tavaly 805.388.411 forint bevétel származott iparûzési adóból, a magánszemélyek kommunális adója 32.528.859
forint, a gépjármûadó (az önkormányzatnál maradt 40%, hiszen az állam
60%-ot elvon) 35.217.238 forint volt. Az
idegenforgalmi adóbevétel 15.772.500
forintot, a talajterhelési díj 883.342 forintot jelentett.
Módosították az önkormányzati lakások
és helyiségek bérletérõl szóló rendeletet is. Mivel sok családnak a lakáshitel
tartozása miatt a lakásukat elárverezték,
vagy a kölcsönszerzõdések felmondása
miatt az ingatlanok eladására kényszerültek, megnövekedett az önkormányzati lakások iránt az érdeklõdés. A rendeletmódosítás alapján pályázhatnak

Bölcsõdei és
óvodai beíratások
A Népjóléti Szolgálat Bölcsõdéjébe 2019. április 29– 30án lehet beíratni a kisgyermekeket a bölcsõde Vasvári
Pál utcai épületében.
A Celldömölki Városi Óvodában 2019. április 29–30-án, 8
órától 16 óráig tart a beiratkozás, a beíratás helye a Koptik Úti Székhelyóvoda és az
Alsósági Tagóvoda.
A Hajnalcsillag Óvodába 2019.
április 24–25-én, 8 és 16 óra
között lehet beíratni a gyermekeket.
4

költségelvû lakásokra azok a rendszeres
jövedelemmel bírók, akik jövedelmi viszonyaik miatt nem jogosultak szociális
lakásra, azonban a pályázáskor nem
tudják kifizetni az egyösszegû több évi
bérleti díjat. A rendeletmódosítás, mely
tartalmazza a részleteket, megtalálható
a város honlapján.
Hozzájárult tulajdonosként a képviselõtestület a Sárvári Tankerületi Központ
kérelméhez, mely szerint a Celldömölki
Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája felveszi Berzsenyi Lénárd nevét, és a tagiskolában a zeneiskola telephelyet is létesít. A városi általános
iskola a sajátos nevelési igényû gyermekek oktatásában új feladatként a
mozgásfogyatékos gyermekek ellátását is megjelölte.
A zárt ülésen a képviselõk foglalkoztak

az 1. számú háziorvosi körzet értékesítésének elõkészítésével. A februári
képviselõ-testületi ülésen már döntöttek arról, hogy nem írnak ki pályázatot
a háziorvosi körzet praxisjogának értékesítésére, és elvi hozzájárulást adtak
ahhoz, hogy 2019. március 31. után a
praxisjog dr. Mojzes Szonja részére kerüljön ingyenes átadásra, amennyiben
a praxisjog jelenlegi tulajdonosa, dr.
Bérdi Gusztáv más vevõvel nem tárgyal az értékesítésrõl. Mivel nem érkezett más jelzés a praxisjog megvásárlásáról, a körzet ingyenes átadása megtörténhet. Dr. Mojzes Szonja 2019. július 1-tõl szeretné ellátni a feladatot,
addig dr. Márton Katalin folytatja a
feladatellátást helyettesítõként. A
képviselõ-testület elfogadta a köztes
idõszakra vonatkozó szerzõdéstervezeteket, így az orvosi ellátás továbbra is zavartalanul folyhat.
»ÚK
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Tojásfa ékesíti a Szentháromság teret
A hagyományos húsvéti dekorációk között egyik legnagyobb kedvenc a
tojásfa, ami a többi díszítõ elem mellett
szintén ünnepi hangulatot varázsol az
otthonokba. Ezúttal a város rendezvényterén is megjelent ez a közelgõ ünnepre
figyelmeztetõ dekorációs elem. A
Szentháromság tér négy fája tojásfává
átalakulva hirdeti a legnagyobb tavaszi
ünnep, a húsvét közeledtét.
A tavaszi programok sorában ismét
egy újdonságnak lehetnek részesei a
városlakók, hiszen idén elõször díszíti
tojásfa Celldömölk központját. Az önkormányzat a tér négy fáját jelölte ki,
hogy a húsvét közeledtével az ünnep
egyik legfõbb szimbólumával, kifújt tojásokkal legyen feldíszítve, amihez elsõként a Koptik úti óvodások hozták el
a felaggatásra váró tojásokat.
A tojásfák felavatásának kapcsán Fehér
László polgármester elmondta, hogy a
városközpont rendezvényterét egész
éven át igyekeznek programokkal
megtölteni, minden évszakhoz kapcsolódóan újabb elemekkel bõvítve a kínálatot. Így történt, hogy télen például
korcsolyapályává változott a tér, most
pedig a tavasz köszöntésére, és a kö-

zelgõ húsvét kapcsán tojásfává alakul
át négy fa, melyek feldíszítésére buzdítják az arrajárókat, hogy minél elõbb

tojásokkal színesítve pompázhasson a
négy, e célra kijelölt Szentháromság
téri fa.
»REINER ANITA

Beszélgetés Kiss Márton zongoristával
Kiss Márton zongoramûvész volt a
vendége április 5-én a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület pódiumestjének, melynek a KMKK Móritz
galériája adott otthont. Az esten a zeneirodalom klasszikusai mellett a kosárlabda is szóba került.
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület rendszeresen szervez
olyan kulturális eseményeket, melyeken különbözõ neves mûvészek mutatkoznak be. Legutóbbi rendezvényükön,
mely a Vulkánság Kult(t)túra – TOP5.3.1-16-VS1-2018-00010 számú – projekt került megrendezésre, Kiss Márton
zongorista volt a meghívott vendég,
akivel Fehér László, az egyesület elnöke beszélgetett. A séi származású zenész mesélt legújabb kezdeményezésérõl, a Zene mindenkinek koncertsorozatról. Elmondta, hogy szeretné, ha
a jövõben országszerte csatlakoznának
zenészek a Zene mindenkinek programhoz, hogy azokhoz is eljuthasson a

komolyzene, akik anyagilag vagy
egészségügyileg nem engedhetik meg,
hogy nagyobb városokba utazzanak az
élményért.
A kezdetekhez visszakanyarodva az est
résztvevõi megtudhatták, hogy a fiatal
zongoramûvész már öt éves korában elhatározta, hogy zongorista lesz. Habár
elsõ zongoráját – amit egy kapualjban

talált – bútordarabnak hitt, miután azonban lábára állították, elkötelezte magát
a hangszer mellett. Zenei tanulmányai
egészen Grazig vezették, ahol 14 évig
tanult, diplomáit is ott szerezte. Kiss
Márton az est folyamán felidézte elsõ
zenei élményeit, de a sport is szóba került a beszélgetés során, hiszen a foci és
a kosárlabda is fontos része az életének,
játékvezetõként már Celldömölkön is
láthatták a kosárlabdázók.
Kiss Márton zongorista – aki nem mellesleg elsõként kapta meg az Ifjúsági
Prima díjat – eddigi legnagyobb koncertjét egy bécsi ünnepi hangversenyen tartotta, ahol 2000 fõ elõtt játszott. Kedvenc zeneszerzõi Liszt és
Bartók, mint mondta repertoárjába
minden alkalommal beépíti az õ munkásságukat. A zenei betétekkel tűzdelt
programban olyan híres zeneszerzõk
mûvei hangzottak el mint Chopin, Mozart, Csajkovszkij és Liszt Ferenc. Zárásként pedig a Diótörõ indulója csendült fel.
»B-VZS
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Sikeres adománygyûjtés a Népjóléti Szolgálatnál
A Népjóléti Szolgálat 2018-ban is aktívan részt vett a magánszemélyek és a
szervezetek által felajánlott adományok kiosztásában. Az adományok közvetítésével élelmiszert, ruházatot, bútort, háztartási cikkeket juttattak el sok
rászoruló családnak.
„2017-ben a Népjóléti Szolgálat az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
támogatásával együttmûködési megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel – nyilatkozta Sulyok
Krisztina, az intézmény igazgatója –,
így hétfõtõl péntekig a celldömölki
Tesco áruházból elszállítjuk és kiosztjuk
az üzlet által összekészített élelmiszereket. Ez elsõsorban zöldséget, gyümölcsöt valamint pékárut jelent. 2018ban 18,5 tonna élelmiszert osztottunk
ki, havonta körülbelül 80 családot tudtunk ezáltal támogatni.
Augusztusban a celldömölki Tesco újra
nyitásakor az áruház vezetése megkereste a Népjóléti Szolgálatot, mint támogatásra kijelölt szervezetet és adománygyûjtõ akciót szervezett a lakosság körében. A támogatás összege a
2018. augusztus 16-17-én történõ
4000 Ft feletti vásárlások értékének 10
százaléka, de minimum 800.000 Ft. Az
összefogásnak köszönhetõen végül a
Tesco 1 millió forintot ajánlott fel a bölcsõdének, mely az intézmény fejlesztési programjának lezárulásával kerül
felhasználásra.”

2018 szeptemberében megpályáztuk
és megnyertük a karácsonyi adománygyûjtés lehetõségét a celldömölki Tesco szupermarketben. „Karácsonyi adománygyûjtés” keretében 750 kilogramm élelmiszert gyûjtöttek össze
november végén három napon keresztül a Szolgálat dolgozói, a szupermarket vezetõi és a középiskolás diákok
önkéntes munka keretében. Így közel
65 család karácsonyát tehettük szebbé.
A magánszemélyek által felajánlott
gyermek és felnõtt ruhákkal, cipõkkel,
játékokkal, bútorokkal, mûszaki cikkekkel, egészségügyi segédeszközökkel,
konyhai dolgokkal körülbelül 120 családot tudott támogatni a Népjóléti
Szolgálat. Az óvodák és általános iskolák közös gyûjtésével, hozzávetõlegesen 900 kilogramm kupakot szállítottak
a szombathelyi Micimackó óvodának illetve a daganatos gyermekeknek.
A „Magyarok kenyere” lisztadományból 320 kilogrammot kapott az intézmény, amit 150 családhoz juttatott el.
Népszerû volt a karácsonyi „Cipõsdoboz” akciójuk is, ami az általános iskolák, óvodák bevonásával zajlott.
A Katolikus Karitász Celldömölki Szervezetének támogatásával 40 család
juthatott tûzifához, fejenként 1,5 köbméter adománnyal, 8 család 6000 forintos élelmiszercsomagot kapott, amit
alma-, burgonyaadomány és vetõmagcsomag egészített ki. A Lakhat pályázatnak köszönhetõen hátralékok keze-

Új csoportszobával bõvül a bölcsõde
7 fõs csoportszobával bõvül szeptembertõl a Városi Bölcsõde. A fejlesztésre
közel 24 millió forint támogatást nyert
Celldömölk Város Önkormányzata.
Jelenleg 48 fõvel, 4 csoportszobával
mûködik a bölcsõde, mely a bõvítést
követõen egy kisebb létszámú, 7 fõt
befogadó csoporttal bõvül. Az intézmény bõvítésére még 2017-ben nyújtott be pályázatot az önkormányzat,
mellyel egyidõben a Vörösmarty úti
Tagóvoda fejlesztésére is sikeresen pályázott. Fehér László polgármester elmondta, hogy korábban közös fûtése
volt az óvodának, bölcsõdének, ami
nem volt gazdaságos, ezért külön fûtésrendszert alakítottak ki a két intézménynek megfelelõ kazánrendszerrel.
A bölcsõde bõvítésére valamint a
Városi Óvoda Vörösmarty úti Tagóvodájának fejlesztésére összességében
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közel 40 millió forintot nyert a város,
melyhez kiegészítõ támogatásként 15
millió forintot tett hozzá az önkormányzat. Az óvoda területén a fûtési
rendszer korszerûsítése mellett 450 m2
területen új aszfalt burkolat készült, illetve kültéri játékokkal, bútorokkal bõvült az eszközpark.
A meglévõ bölcsõde infrastrukturális fejlesztése a kor követelményeinek megfelelõ energetikai jellemzõkkel rendelkezõ épületszárny bõvítésével valósult meg. A csoportszobához külön fürdõszoba és öltözõ is tartozik, melynek
kivitelezése a Városgondnokság közremûködésével zajlott. Az új csoportszoba
felszereléséhez, és a bölcsõde mûködéséhez szükséges eszközök, úgy mint
a bútorok, játékok, konyhai eszközök, és
egyéb kiegészítõk beszerzése is a projekt keretében történt. A TOP-1.4.1-15VS1 – A foglalkoztatás és az életminő-

lésében támogatták a családokat
250 000 forint összértékben, illetve beteg gyerekek gyógykezelésének költségeit is támogatták.
A Máltai Szeretet Szolgálat elektromos
betegággyal látta el a bentlakásos intézményt, valamint almaadományokat
is osztottak rászorulóknak.
A Spirit Hotel Thermal Spa ágynemûfélékkel és abroszokkal szponzorálta
Intézményünket, melyeket – kollégáink
által átalakítva – elsõsorban bentlakásos és bölcsõdei részlegeinkben tudunk
hasznosítani, ezáltal is csökkentve kiadásainkat.
A Népjóléti Szolgálatnál mûködõ Celldömölki Családokért Alapítványon keresztül gyermekek táboroztatását, jótékonysági programok támogatását valamint beteg gyermekek esetében tandíjhátralék rendezését tudta segíteni az
intézmény.
A Népjóléti Szolgálat ezúton szeretné
megköszönni a civil szervezetek, a
celldömölki Tesco kiemelkedõ társadalmi felelõsségvállalását, valamint az oktatási-nevelési intézmények vezetõinek, pedagógusainak támogató hozzáállását, a szülõk szerepvállalását, hiszen
az õ közremûködésük sok család mindennapjait könnyítette meg 2018-ban.
Adója 1%-nak felajánlásával bárki támogathatja a Celldömölki Családokért
Alapítványon keresztül a rászoruló családokat az 18889095-1-18 adószámon.
»B-VZS
ség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével elnevezésű pályázat keretében megvalósult fejlesztést az önkormányzati hivatalban Burján Szabolcs
és Kocsis Orsolya pályázati referensek
koordinálták. A bölcsõdei játékok bõvítését a celldömölki Tesco is támogatta
felajánlásával. Az üzletlánc ugyanis a
celldömölki üzlet újranyitása alkalmából
az összes, augusztus 16-án és 17-én regisztrált, 4000 Ft fölötti vásárlás 10%-át
a Népjóléti Szolgálat bölcsõdéjének
adományozta, ami 1 millió forint lett. Az
ebbõl az összegbõl vásárolt kültéri játékok átadására az új csoportszoba szeptemberi megnyitásakor kerül sor. A
bölcsõde bõvítésével párhuzamosan felújításra került a kerítés is, valamint új
beléptetõ rendszer lett kialakítva,
korszerû kaputelefonokkal. A megnövekedett férõhelyekkel párhuzamosan
szeptembertõl egy bölcsõdei dajkával
illetve egy gyermeknevelõvel bõvül az
intézmény személyi állománya. »B-VZS
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» KÖZÉLET

Hangverseny a jótékonyság jegyében
Április 6-án került megrendezésre az a jótékonysági hangverseny, melyet az Együtt

Celldömölk Városért Egyesület szervezett a celldömölki hátrányos helyzetû
gyermekek továbbtanulásáért.
A rendezvény vendégszereplõje a Sola
Scriptura Teológiai Fõiskola énekkara,
valamint a VSD Ifjúsági Kórus volt. Mint
azt Vígh Ágnes, a program szervezõje
elmondta, rendszeresen adnak jótékonysági hangversenyeket, melyeken
mindig egyházzenei mûveket adnak
elõ, ezáltal kifejezve hitüket, és közvetítve azt, hogy az igazi segítség Istentõl
érkezik. Mindezt szeretnék dalban kifejezni, továbbajándékozni, nem mellesleg pedig hálát adni Istennek a sok jóért, amiben részesít bennünket.
A program elején Fehér László polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, aki beszédében kiemelte, hogy

a város építõkövei a civil egyesületek,
és mindig vannak nemes célok, melye-

kért érdemes összefogni. Erre szolgál
példaként a jótékonysági rendezvény
is a hátrányos helyzetû tanulók továbbtanulásáért.
A közel kétórás zenei utazáson Holló
Péter, a teológiai fõiskola rektorhelyettese vezette végig a közönséget, aki
hangsúlyozta, hogy énekkaruk célja
nem más, mint a hit egyedüli forrásaként szolgáló Szentírás üzenetének
közvetítése, és az általuk megszólaltatott zenemûvek is ugyanezt a célt
szolgálják.
A mûsorban többek között Bach, Fauré,
Mozart, Schubert mûvek csendültek fel.
Szólóhangszeres, vegyeskarra és kórusra írt zenemûvek egyaránt voltak a repertoárban, de mind közösek voltak
abban, hogy Krisztusra irányították a figyelmet.
A jótékonysági rendezvény végén Marics Sándorné, az ECVE elnöke, és Söptei Józsefné alelnök mondott zárszót,
mindketten köszönetüket kifejezve az
ismét sikeresen megvalósult, nemes
cél érdekében történt összefogásért
Celldömölk lakosságának a fellépõ kórusnak, és a támogatóknak. Mint elhangzott, sokan patronálták a jótékony
célt (Swietelsky Vasúttechnika Kft, Jufa
Hotel, Esztergályos Jenõ, Fehér László
polgármester) és számos magánember
is. Söptei Józsefné elmondta, hogy az
idei évben az egyesület a szokásos
gyûjtési tevékenységét minden rendezvényen a hátrányos helyzetû gyerekek továbbtanulásának segítésére
irányítja majd, hogy a szegényebb családok tehetséges gyermekeinek is
lehetõségük adódjon szakmát tanulni,
akár felsőfokú tanulmányokat folytatni
»REINER ANITA
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Korszerû iskolák és óvodák
Az európai uniós tagságunk ideje alatt
többször változtak a fejlesztési programok elnevezései, az azonban változatlan maradt, hogy mindegyik fejlesztési
ciklusban lehetett pályázni intézményi
felújításokra. Városunk oktatási-nevelési intézményei is megújulhattak.
Az oktatási-nevelési intézmények közül
az iskolák már nem az önkormányzat
fenntartásában mûködnek, azonban a
felújításukra – az óvodákkal együtt –
több száz millió forintot nyert az önkormányzat.
Az elsõ jelentõs iskolafelújítási projekt
a „XXI. századi iskola megteremtése a
celldömölki közoktatási mikrotérségben” címû pályázat volt, aminek
során közel 436 millió forintos támogatást nyert el Celldömölk Város Önkormányzata a Celldömölki Városi Általános Iskola és az Alsósági Tagiskola felújítására.
– Polgármesterként a városvezetéssel
közösen 2002-ben határoztuk el, hogy
pályázati források segítségével újítjuk
fel óvodáinkat, iskoláinkat, és rendbe
tesszük az intézmények környezetét,
hiszen fontos, hogy a gyerekek, fiatalok korszerû körülmények között
színvonalas tudást szerezzenek. Emlékezetes marad a 2011/2012-es tanév kezdete, hiszen a tanévnyitó ünnepségen adtuk a városi iskola és az
alsósági tagiskola korszerûsített épületeit. A felújítás 598 millió forintba került, így az önkormányzat 162 millió forint önrészt vállalt az uniós pályázati
támogatáshoz – emlékezett vissza Fehér László polgármester.
A pályázat során a volt Gáyer iskola
felsõ, az Eötvös iskola alsó és felsõ tagozatainak épületei, az eötvös tornaterem épületének felújításán kívül egy új
épületrész létesítése is megvalósult, a
fejlesztés tartalmazta az akadálymentesítést, a nyílászárócserét, homlokzati
hõszigetelést, az energetikai rendszer
korszerûsítését, és ugyanezek a fejlesztések valósultak meg az alsósági iskolában is.
Ezt a nagy volumenû fejlesztést megelõzte a 2010-ben átadott új dísztér kialakítása, hiszen egy másik pályázat
révén a volt világháborús temetõ helyén pihenõparkot, az iskolabuszok számára autóbusz-megállóhelyet alakítottak ki. Az ötvenmillió forintos fejlesztésbe a temetõben nyugvó hõsi halot-
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tak exhumálása és a temetõben való
elhelyezése is beletartozott. A városi
általános iskolánál kisebb beruházásként megvalósult még a József Attila
utcai alsó tagozatos épület hõszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint az ebédlõ bõvítése is 20-20 millió
forintból.
A középiskolák korszerûsítése a gimnázium és a szakképzõ iskola épületeinek akadálymentesítésével kezdõdött,
amelyekre még 2009-ben pályáztunk,
és költöttünk rá mintegy 40 millió
forintot. Folytatódott a szakképzõ iskola
tanmûhelyének építésével, aminek a

A FELÚJÍTOTT ALSÓSÁGI TAGISKOLA ÁTADÁSÁN,

2011-BEN KISS PÉTER

MINISZTER, FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÉS SZABÓNÉ KISS ILDIKÓ
TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

Vasi TISZK, a szakképzést összefogó térségi központ volt a projektgazdája. Az
épületre közel 250, a belsõ berendezésekre körülbelül 100 millió forintot fordítottak. A kétszintes, 1200 négyzetméter alapterületû tanmûhelyben kiváló körülmények között ismerhetik meg
a szakmák alapjait a fiatalok.
Mivel az iskolák fenntartását, majd
késõbb mûködtetését is idõközben az
állam magához vonta, 2014-ben mint
a vagyon tulajdonosa pályázott az önkormányzat a gimnázium épületének
energetikai felújítására és korszerûsítésére. Az elõször tartaléklistára került pályázat 2015-ben lett eredményes, így az év végére a 135 millió forintos pályázati támogatásból nyílászárócserék, hõszigetelés valósult meg.
Mivel a pályázatból nem lehetett a
tetõt lecserélni, ezt az önkormányzat
saját forrásból oldotta meg, hogy a teljes felújítás egyszerre készülhessen el:
40 millió forint hitel felvételérõl
döntött a képviselõ-testület. A képviselõ-testület hozzájárult a fenntartó
Sárvári Tankerület által az EU-hoz be-

nyújtott pályázatához, ami a gimnázium épületének 91 és fél millió forintos
belsõ felújítását és futópálya kialakítására vonatkozott.
Természetesen külcsínyen kívül nagyon fontos az is, hogy milyen színvonalú oktatás folyik az intézményekben.
éppen ezért a képviselõ-testület minden olyan pályázat benyújtását támogatta, amelyek a tartalmi fejlesztéseket szolgálták. Körülbelül 230 millió forintot nyert az önkormányzat arra,
hogy az oktatásfejlesztés, informatikai
eszközök beszerzése, pedagógusok továbbképzése megvalósuljon.
– Az óvodák sem maradtak ki a fejlesztésekbõl. A Vörösmarty utcai tagóvoda 2011-es felújítása az épület vizesblokkjait, energetikai korszerûsítését, nyílászárók cseréjét, tornaszoba kialakítását, akadálymentesítését
jelentette, és az eszközbeszerzés során
új udvari játékok és udvari bútorzat is
elhelyezésre került a 103 millió forintos összköltségû pályázatban. Az
idén megvalósult, szintén EU-s pályázatról mostani lapszámunkban olvashatnak. Az uniós pályázati lehetõségeken kívül természetesen más pályázati támogatásokat is igénybe vettünk,
és az adóbevételünk jelentõs részét is
arra fordítottuk, hogy modernebbek legyenek az intézményeink – hangsúlyozta a városvezetõ.
Kisebb fejlesztésnek számított, hogy a
Koptik utcai óvoda új csoportszobával
bõvült, és 2010-ben, fennállásának 85.
évfordulójára az alsósági tagóvoda is
megújult Szintén kisebb fejlesztésként
megújult a gimnázium elõtti park, és
sikeresen pályázott az önkormányzat a
Magyar Labdarúgó Szövetséghez a városi általános iskola, a gimnázium, az
alsósági tagiskola és a Koptik utcai
óvoda környezetében mûfüves labdarúgópályára, ezzel is bõvítve a diákok
és az óvodások sportolási lehetõségeit.
A polgármester bízik abban, hogy a
korszerû oktatáshoz szükséges feltételek továbbra is javíthatóak lesznek az
európai uniós pályázatoknak köszönhetõen.
»ÚK
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» PÁLYÁZAT

Lezárult, de folytatódik az óvodai, iskolai szociális segítõ tevékenység
Az EFOP – 3.2.9-16-2016-00059 „Óvodai és Iskolai szociális segítõ tevékenység fejlesztése” címû projekt zárórendezvényét tartotta március 18-án a
Népjóléti Szolgálat. A projektciklus 18
hónapot felölelõ idõszaka alatt több
mint tízezer alkalommal kerülhettek
kapcsolatba az érintettek a pályázat
valamely elemével.
A 2017. októberében elindult a Celldömölki Járásban az óvodai és iskolai
szociális munka kiépítése. Országosan
54 Család és Gyermekjóléti Központ
nyert támogatást, Vas megyében
egyedüliként nyújtotta be kérelmét a
Népjóléti Szolgálat, mely 32 milliós pályázati támogatást kapott. Tüzesné Kovács Katalin, a projekt szakmai megva-

köznevelés, közoktatás palettájának
színesítésén túl, a szakmaközi együttmûködéssel a gyermekek fejlõdését, a
gyermeki közösségek alakulását segítette. A másféléves Szolgáltatási Tervben foglaltak szerint az alábbi események valósultak meg: az iskolákban
egészségnevelési napok, pályaválasztási foglalkozásokon segítették a fiatalok és szüleik iskolaválasztási, továbbtanulási orientácóját. A foglalkozásokon olyan témakörök kerültek elõtérbe, mint például a baleset megelõzés, serdülõkori problémák, internet
veszélyei, bántalmazás, szenvedélybetegségek, érzékenyítés. Táncház, drámapedagógia, kortársképzés szintén
része volt a Szolgáltatási Tervnek.
Célkitûzés volt az egészségtudatosság

talmazás témakörében az országosan
elismert családszociológus, dr. Herczog
Mária tartott több alkalommal elõadást, az autizmus témakörében pedig
Bárdossy Emõke autizmus tanácsadó
nyújtott útmutatást, Uzsalyné dr. Pécsi
Rita neveléskutató segítségével az érzelmi intelligencia szerepe, fejlõdése
került bemutatásra. A pedagógusok
bevonásával készültek el a csoportok
számára a szociometriák.
2018. szeptember elsejétõl az óvodai-iskolai szociális tevékenység járási szintû,
kötelezõ feladat, a feladatellátás kereteit a 18 hónapot magában foglaló projektciklus eredményei határozták meg,
mely a jövõben útmutatást ad a szociális munka megszervezésére.
»B-VZS

Anyakönyvi hírek

lósítója elmondta, hogy a projekt célja
volt az óvodások, iskoláskorú diákok
egészségfejlesztése, sikeres elõmenetelük támogatása, a veszélyeztetettség
megelõzése, valamint a célcsoport
életminõségének javítása. Mindezek
mellett cél volt a gyermekeknek, szüleiknek, óvodapedagógusoknak és a
pedagógusoknak való segítségnyújtás,
a szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek helyzetének javítása. A pályázat által lebonyolított programokba 12
köznevelési, közoktatási intézmény,
köztük 5 általános iskola és 7 óvoda
került bevonásra a pályázati kiírás
szempontrendszere alapján. A projektben elnyert keretösszeg olyan újszerû
programok
lebonyolítását
tette
lehetõvé, melyek az óvodai, iskolai

fejlesztése, ezért különbözõ sportnapokat, sportbemutatókat, vetélkedõket
szerveztek a gyerekeknek a mozgás
örömének megtapasztaltatására. A
nyári hónapokban 5 iskolában szerveztek napközistábort, továbbá 130 gyermek részére egy hetes bentlakásos tábort a gyöngyösfalui Holdfényliget
Kalandparkban.
Az óvodás korcsoport számára a szabadidõs programokkal az élményszerzésre is lehetõséget teremtettek a
szervezõk, a gyermekeket eljuttatták
játszóházba, tájparkba és állatkertbe is.
Ennek a korosztálynak is megrendezésre kerültek a sportnapok, egészségnevelési napok, kézmûves foglalkozások,
gyermekkoncertek, mozilátogatások,
rajzpályázatok. A gyermekjogok, bán-

Celldömölk Halálozás: Virág Tiborné sz. Pethõ Piroska, Balázs
Gyuláné sz. Pánczél Mária, Horváth Istvánné sz. Nagy Emilia, dr.
Hollósy Istvánné sz. Horváth Éva
Erzsébet, Pap Károly, Csendõr János, Bognár Józsefné sz. Varga
Rozália, Ábrahám Mária, Kuczi
Lajos, Király László István, Dénes
Károly, Horváth Józsefné sz. Tarczi
Julianna, Jankovics György József.
Boba Halálozás: Varga Sándor József. Jánosháza Születés: Gombkötõ István Zoltán és Horváth Katalin fia: Gergõ. Kemenespálfa
Halálozás: Rosta Ilona. Kemeneskápolna Halálozás: Karáth Róza.
Kemenesmihályfa Halálozás: Tõke
József. Mersevát Halálozás: Kovács
István. Nagysimonyi Születés: dr.
Izsák Rudolf és Venczel Mónika
leánya: Zsuzsanna. Ostffyaszszonyfa Halálozás: Huszár István.
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„Darts és matek” – Új program az oktatásban
Újszerû és izgalmas számítástechnikai
programot ismerhettek meg a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai és tanárai. Székely Pál profi dartsjátékos mutatta be számukra saját fejlesztésû dartsmatek elnevezésû programját, március 26-án.
A program kifejlesztése a tavalyi évben
fejezõdött be, idén tervezik a hazai és
nemzetközi piacra kerülését, workshopok keretében történõ minél szélesebb
körû megismertetését országszerte. Így
jutott el a program Celldömölkre is. Az
újfajta szoftver megismerésére összegyûlt pedagógusokat és diákokat Czupor Attila iskolaigazgató köszöntötte,
majd átadta a szót a program megalko-

tójának. Székely „Penge” Pál tanár,
többszörös profi darts bajnok, akinek
sok éves tapasztalata, hogy a kisiskolás
és idõsebb gyermekek matematikai oktatása során a legjobb eredményeket
játékos módszerekkel lehet elérni. Így
született meg a Darts Matek program,
melynek alkalmazásával lehetõség van
a matematika tanulás játékos módon
történõ gyakorlására egy érdekes sport
által, hiszen a darts azon túl, hogy
egyszerû és izgalmas játék, nagyon szigorú matematikai alapokon nyugvó
sport is egyben. A játékosnak a másodperc tört része alatt kell tudni fejben
összeadni, kivonni, szorozni, a játék
gyakorlása során pedig ezek a mûveletek automatizmussá válnak. Ezen a

Kalandozás földön és égen
A Gothard Jenõ Csillagászati Egyesület
szervezésében csillagászati napot tartottak április 6-án a Kemenes Vulkán Parkban. A helyszínen különbözõ csillagászati
egyesületek mutatkoztak be, a programot meteorit kiállítás, mikroszkópos vizsgálat és egyéb foglalkozások kísérték.
Vas, Veszprém és Zala megyei amatõr
csillagászok találkozójának biztosított
helyszínt a Kemenes Vulkán Park. A
megnyitót követõen szakemberek vezetésével az érdeklõdõk Eötvös Loránd
halálának 100. évfordulója tiszteletére
bejárták a klasszikus ingamérés helyszínét, a Ság hegyet, ahol a vulkanizmus-

ról és a tanúhegy kialakulásáról hallhattak érdekességeket.
Az emléksétával párhuzamosan a Kemenes Vulkán Parkban a Bakonyi Csillagászati Egyesület jóvoltából kozmikus
kõzetdarabokat, meteoritokat vehették
kézbe a látogatók, egy mobil terepasztalon pedig kipróbálhatták, miként mûködik egy távirányítós LEGO marsjáró. A
szemléltetõ eszközök között szerepelt
napgömb, naprendszer illetve kráter
modell is, de mikroszkópos vizsgálatra is
volt lehetõség. Idén lesz a holdra szállás
ötvenedik évfordulója, ennek apropóján
egy 1969 elembõl álló holdrakéta makettet is magukkal hozott a bakonyi

Fool Moon az ifjúsági bérletben
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár ifjúsági hangverseny bérletének soros elõadására március 28-án
várták a felsõtagozatos és középiskolás
korosztályt. Ezúttal a Fool Moon vokálegyüttes tagjai vezették be az ifjúságot
az „a capella” zene világába.
A Fool Moon vokálegyüttes 2001-ben
alakult Szegeden, öt komoly- és könynyûzenei képzettséggel is rendelkezõ
fiatalemberbõl. Nevükhöz fûzõdik a
magyar popzene történetének elsõ, rádiók által is játszott pop-acapella slágere is, a „Kettesben jó”, amely a
„Sherlock Holmes nevében” címû ifjúsági film végének fõcím dalaként csendült fel a hazai és külföldi mozikban.
Az együttes az „a cappella", azaz hangszeres kíséret nélküli, tisztán énekelt
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zenei mûfajt képviseli, és népszerûsíti
Magyarországon. Hazánk elsõ számú,
többszörös nemzetközi díjas pop-acapella együttese csaknem két évtizednyi
újító-úttörõ munkát tudhat maga mögött, hiszen nekik köszönhetõen a
hangszerek nélküli, énekelt popzene
soha nem látott népszerûségre tett
szert a magyar közönség körében. Eddigi pályafutásuk alatt hat nagylemezt,
kilenc nemzetközi és magyar díjat, számos jelölést, elismerést és a hazai
zenei élet legnagyobb elõadóival közös
együttmûködést mondhatnak magukénak. Mindemellett a Fool Moon az elsõ
acapella formáció, mely „A Dal” címû
Eurovíziós dalválogatóban szerepelt,
kétszer is bekerülve a döntõbe. Az
együttes a második helyezésig menetelt saját dalával, amely által az egész

ponton kapcsolódik össze a matematika tanítása és a darts. A Darts Matek
egy interaktív oktatási segédeszköz és
egyben egy játék is, melynek gyakorlása közben ötféle feladat közül lehet választani, de a feladatok beállításainak
változtatásával szinte megszámlálhatatlan variációban indítható el a játék.
Lehetõség van másokkal összemérni a
tudást, versenyezni és mérni a feladat
megoldásához felhasznált idõt. A bemutató óra során mindezekben része
lehetett a diákoknak, hiszen élesben kipróbálhatták a program nyújtotta lehetõségeket, majd a pedagógusok nyerhettek betekintést a dartsmatek oktatásban történõ felhasználásába.
»REINER ANITA
egyesület. Az amatõr csillagászok az esti órákra Messier-maratont terveztek,
melynek egy évben egyszer, március
végén április elején van a legalkalmasabb idõpontja. Mitre Zoltán, a
Gothard Jenõ Csillagászati Egyesület elnökségi referense elmondta, hogy ez
azért különlesges, mert tiszta égbolt
esetén ilyenkor lehet mind a 110 Messier objektumot észlelni, ami nagy kihívás a csillagászoknak. Az egyesületek
bemutatkozó pultjánál az érdeklõdõk további érdekességeket tudhattak meg az
amatõr csillagászok tevékenységeirõl.
Az elõadások során asztrofotózásról és
tükörcsiszolásról is szó esett, a nap végén pedig távcsöves észleléshez is csatlakozhattak a téma iránt fogékonyak.
»B-VZS

ország megismerhette õket és a mûfajt.
Humoros és szórakoztató, de magas
szakmai színvonalú és igényes stílusú
koncertjeik során a mûfajjal ismerkedõ
és a zenéhez értõ hallgatók is egyaránt
találnak kedvükre valót. Így volt ez az
ifjúsági hangversenyen is, melynek
keretében az „a capella” mûfaj középkori komolyzenei, és újkori könnyûzenei történetét osztották meg hallgatóságukkal, természetesen odaillõ dallamok megszólaltatásával.
Az „a capella” újkori történetében már
a könnyûzenei vonulat a meghatározó,
melyben jól megférnek a gospel dalok,
és spirituálék. Innen továbbhaladva a
könnyûzenei mûfajok alapjául szolgáló
blues, majd az 50-es, 60-as évek rock
and rollja került megemlítésre, hogy
aztán hangszer nélkül felcsendülõ dalaival az együttes eljusson a 80-as, 90es években megjelent szájdobolásig és
»REINER ANITA
napjaink zenéjéig.
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» VEGYES

Lukács Sándor, az „álomûzõ”
Lukács Sándor Jászai Mari-, Príma Primissima-, Kossuth és Kazinczy-díjas
színész, Érdemes és Kiváló Mûvész volt
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kemenesaljai
Berzsenyi Asztaltársaság vendége április 4-én. „Az elûzött álom” címet viselõ elõadóestje ráhangolódásként
szolgált a közelgõ Költészet Napjára.

Lukács Sándor neve nem ismeretlen a
hazai színész berkekben. Számos színpadi és filmes szerep birtokosa, a Vígszínház ikonikus alakja. Az azonban kevéssé ismert tény róla, hogy versírással
is foglalkozik. Kilencévesen, 1956-ban
írta elsõ versét, rá csaknem harminc
évre, 1985-ben jelent meg elsõ verseskötete. „Az elûzött álom” címû
elõadóestje azonos címen 2006-ban
megjelent, válogatott és új verseinek
kötetére épül. „Életünk tele van olyan
jelenségekkel, melyekkel nap, mint
nap találkozunk, fura módon mégsem

tudatosulnak bennünk. A költészet talán éppen erre ad alkalmat”– vallja
Lukács Sándor, aki mint elmondta: folyamatosan figyel, és ha valami „megfogja”, azt igyekszik papírra vetni, hiszen verset nem csak nagy dolgokról,
eszmékrõl lehet írni, hanem egészen
apró, hétköznapi csodákról is.
Az irodalmi esten az elõadó életének
kevéssé köztudott momentumait, érzéseit, gondolatait ismerhették meg az
érdeklõdõk. A saját szerzemények tolmácsolása között az adott vers keletkezésének hátterét is megosztotta hallgatóságával a színmûvész. Vallomások
hangzottak el a gyermekkorról, mesterekrõl, a színészi és a magánélet meghatározó pillanatairól. Lukács Sándor saját megfogalmazása szerint: „Itt nincs
jelmez, nincs partner, nincs színdarab,
csak egy ember, egy színész, aki
civilben, költõként is megjelenik az emberek elõtt, és elmondja a hitvallását.”
Nem is volt ez másként, és közvetlen

stílusával hamar magával ragadta hallgatóságát a színmûvész. Elhangzott
versei között egyaránt voltak komolyabb hangvételû, és vidám hangulatú,
már-már groteszk költemények, zárásként pedig néhány frappáns, négysoros
rigmusával búcsúzott népes közönségétõl a népszerû színész.
»REINER ANITA

„Színes tintákról álmodók” – Tankerületi rajzverseny
A Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolája több mint két évtizede rendezi meg tankerületi rajzversenyét Skriba Zsoltné, az iskola rajztanára lelkes és aktív szervezõmunkájának köszönhetõen. A nagy múltú verseny idén március 27-én zajlott az intézményben öt iskola mintegy ötven
tanulója részvételével.
A program kezdetén Skriba Zsoltné
mondott köszöntõt, majd az énekkarosok dallal kedveskedtek a résztvevõknek. Nagy Eszter 7. osztályos diák
Kosztolányi Dezsõ: „Mostan színes tintákról álmodom” címû versét szavalta
el, majd a versenyzõk nekiláttak az alkotómunkának.

Három korcsoportban versengtek: mindenkinek egy-egy beállítás csoportból
kellett egy részletet kiragadni megrajzolásra, ezen belül az 5–6. osztályosoknak egy forgástestet, a 7–8.-osoknak
és a középiskolásoknak pedig egy
szögletes testet saját látásmód alapján,
a perspektivikus ábrázolásra törekedve, tetszõleges technika alkalmazásával.
Eredmények: 5–6. osztály 1. Beleznai
Zsófia 6. o. (Celldömölki Városi Általános
Iskola Alsósági Tagiskolája), 2. Sámson
Nóra Petronella 6. o. (Batthyány Lajos
Általános Iskola Jánosháza), 3. Kolompár
Brendon 6. o. (Batthyány Lajos Általános
Iskola Jánosháza). Különdíjasok: Horváth
Panna 6. o. (Szent Imre Általános Iskola

Darts verseny hatodszorra
Ismét összegyûltek a darts sport
kedvelõi március 30-án a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár elõcsarnokában. A Celldömölki Darts Klub hatodik alkalommal hirdette meg nyílt versenyét, a Celldömölki Steel Darts
Opent, ahol ezúttal 54 versenyzõ
állt tábla elé.
A celli klub tagjain kívül érkezett

nevezõ Budapestrõl, Ajkáról, Bükrõl,
Szombathelyrõl, de gyõrieket is
mozgósított a felhívás és Eplénybõl
is érkezett játékos. A játék 501-es
dupla kiszálló volt, ahol a csoportkörökbõl az elsõ négy jutott tovább
a legjobbak közé, ahonnan egyenes
kieséssel folytatódott tovább a küzdelem. A játék végén természetesen az elismerés sem maradt el, a

Jánosháza), Horváth Laura 6. o. (CVÁl
Alsósági Tagiskolája). 7–8. osztály 1.
Nagy Melissza 7. o. (CVÁI Alsósági Tagiskolája), 2. Somogyi Petra 8. c. (Celldömölki Városi Általános Iskola), 3. Barcza Abigél 7. o. (Szent Imre Általános Iskola Jánosháza). Különdíjasok: Zsigmond
Klaudia 7. o. (CVÁI Alsósági Tagiskolája),
Biczó Dominika 7. o. (CVÁI Alsósági Tagiskolája) Középiskola 1. Döme Réka 12.
a., 2. Somogyi Tamás 10. b., 3. Kupi
Virág Lenóra 12. a. Különdíjasok: Bukovics Dominika Anna 11. b., Zubor Dorka
9. o., Hajmási Dóra 10. b., Garai Nóra 9.
o., Berta Dorotea Sára 9. a. Minden középiskolás helyezett a Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulója.
»REINER ANITA
helyezetteket pénzdíjjal, kupával és
oklevéllel jutalmazták a szervezõk.
A celldömölki darts klub három
évvel ezelõtt alakult meg Kamondi
Zsolt vezetésével, tagjaik száma
jelenleg 22 fõ, de folyamatosan lehet csatlakozni hozzájuk. Keddi és
pénteki foglalkozásaikon szívesen
várják az új tagokat, akik még csak
most ismerkednek ezzel a sportággal, de szívesen szembe néznének
némi kihívással.
»B-VZS

11

KÖRNYEZETÜNK

«

Új Kemenesalja » 2019. 04. 12.

Az új irány: a hulladékmentes életmód
Az új irány: a hulladékmentes életmód
A hulladékgazdálkodással és szelektív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálására nyert pályázatot az önkormányzat, a szakmai
megvalósítás a Kemenes Vukánpark
koordinálásával, az oktatási-nevelési
intézmények, civil szervezetek bevonásával zajlott.
Tavaly nyújtott be pályázatot Celldömölk Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz,
2.996.623 forint támogatást elnyerve
októbertõl ez év március végéig valósultak meg a Te, tegyél érte elnevezésû
(azonosító: FM-LSZF/2018-01) projekt
programjai – tudtuk meg Szalai-Ziembicki Dóra projektmenedzsertõl.
A szemetelés, a hulladékkezelés fontos
megoldandó problémája az emberiségnek. „Az elsõ generáció az azonnali
’megoldás’ híve volt, minden, ami hulladék, kerüljön a kukába: Ez azonban
nem felelõs megoldás, mert ha a szemetesbe kerül, szemét is marad. A második generáció már rövidtávú megoldásban gondolkodott, így a szelektív
szemetesbe kerülés utáni újrafelhasználáson gondolkodtak. A harmadik generáció a hosszú távú megoldás híve, kifejezetten az újra felhasználhatóságra tervezve a zero waste, azaz a hulladékmentes életmódot hirdeti” – emelte ki
Söptei Eszter, a projekt szakmai
vezetõje. A projekt keretében megvalósult programokat a Kemenes Vulkánpark kínálta az érdeklõdõknek. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló foglalkozásokra, õszi és téli
táborba, a textil újrahasznosítással foglalkozó Retextil alapítvány foglalkozásaira hívták a gyermek és felnõtt közönséget. A fenntarthatósági héten a Szent
Benedek Általános Iskola, a Celldömölki
Városi Általános Iskola és az Alsósági
Tagintézménye 1–8. osztály tanulóinak
tartottak foglalkozásokat, vetélkedõt
napjaink hulladékgazdálkodásával kapcsolatosan. A gyerekek elsajátíthatták a
szelektív hulladékgyûjtés, az újrahasznosítás technikáit, végül a zero waste
fogalmával ismerkedtek meg.
A pályázat záró rendezvényét március
23-án délután tartották a Szentháromság téren. A Westwerk Mûvészeti Alkotómûhely Kulturális Egyesület interaktív munkával kapcsolódott a celldömölki eseménysorozathoz. A környezetvédelem, újrahasznosítás jegyében installáció készült, 12 forgótengellyel bíró
fakockára applikálták a tisztított hulla-
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dékot a pillepalack kupakoktól a fémkupakokon át fa-, illetve egyéb fémhulladékig. Kihirdették a pályázat keretében kiírt GreenCity és a videópályázat eredményét, és díjazták az iskolai
vetélkedõk nyerteseit.A projektzárón
Fehér László polgármester felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy a hulladékmentes
környezetért, a szelektív hulladékgyûjtésért elsõsorban a kis közösségekben kell tenni, így a városi közösségben. A projekt alkalmas volt arra,
hogy a fõként a fiatalok közösségében
erõsödjön a környezettudatos szemléletmód, hogy a bolygónk élhetõbb legyen. Megköszönte a tevékenyégét a
TeSzedd mozgalom önkénteseinek is,
hiszen a szemétgyûjtési akció a projektzáró napján zajlott. A celldömölki
szemétgyûjtési akciót a Kráter Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr Egyesület szervezte. Hadászi Zsolt elnök elmondta,
hogy a celldömölki szemétgyûjtési
akcióban 1130-an, fõként iskolások
vettek részt, akik egész héten gyûjtötték a szemetet a városban és a városon kívüli területeken. Kilencszáz
zsák, mintegy négy tonna szemét,
háztartási hulladék gyûlt össze az
önzetlen hulladékgyûjtési tevékenységüknek köszönhetõen.
»LA
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» SPORT

Vereség a rangadón
PTE PEAC-Kalo Méh – Celldömölki VSESwietelsky Jufa Hotels 4-6, asztalitenisz
extraliga mérkõzés, Pécs
Páros: Gerold, Lindner – Kriston, Szita 30 (7, 8, 6) Rosszul kezdte a mérkõzést a
celli kettõs, egyik szettben sem volt
igazán versenyben a gyõzelemért. A pécsiek között nagyobb volt az összhang.
(1-0)
Egyéni 1. kör: Demeter – Kriston 3-1 (-3,
1, 6, 7)
Az elsõ szettben „aludt” Demeter,
Kriston simán verte. A folytatásra sajnos
felébredt, és magabiztos játékkal gyõzte
le celli ellenfelét. (2-0) Lindner – Szita 03 (-12, -5, -5) Nem volt kérdéses, ki
nyeri a párharcot. Szita remek formában
játszott. (2-1) Gerold – Fazekas 3-1 (-12,
6, 5, 2) Nagy csatát vívtak egymással a
felek az elsõ játszmában, melynek végén Fazekas örülhetett. A folytatásra belelendült Gerold, és többet már nem hibázott. (3-1)
2. kör: Demeter – Szita 3-1 (-5, 0, 6, 6)
Szita tudása alatt játszva, simán kikapott.
(4-1) Gerold – Kriston 3-0 (6, 10, 9). Kriston a fontos pillanatokban rendre rossz
döntést hozott, nem nagyon tudta megizzasztani Geroldot. (5-1) Dudás – Fazekas 1-3 (-7, 2, -8, -6) Öt gyõzelme birto-

kában cserélt a hazai csapat, Lindner helyett Dudás Róbert lépett asztalhoz. Ez
kapóra jött Fazekasnak, és, ha nem is
könnyen, de megszerezte a vendégek
második gyõzelmét. (5-2)
3. kör: Gerold – Szita 0-3 (-9, -9, -5)
Szita erre a meccsre megint fel tudott
pörögni, és nagy csatában legyõzte a
fejben kissé szétesõ pécsi játékost. (53) Demeter – Fazekas 0-3 (-11, -5, -8)
A két nagy rivális összecsapását meglepõen simán hozta Fazekas. (5-4)
Dudás – Kriston 3-1 (5, -12, 9, 9) Az
utolsó párharc arról hívatott dönteni,
hogy a vendégek legalább a döntetlent
kiharcolják-e. A pécsiek csereembere
nagyon akarta a sikert, és a nagy akarásnak ezúttal nem nyögés, hanem hazai gyõzelem lett a vége. Kriston nem
koncentrált eléggé. (6-4)
A két fél pécsi összecsapása komoly
téttel bírt, hisz a meccs gyõztese jó
eséllyel az alapszakasz elsõséget is
magáénak tudhatta. Párosban ezúttal
sem voltak meccsben a celliek, régóta
nem megy a jó kezdés a komolyabb
ellenfelekkel szemben. Ezúttal egyéniben sem sikerült nagyot alakítani, a
második körben már 5-1-re vezettek a
pécsiek. Ekkor mintegy varázsütésre,

Síeltek a Szent Benedekesek
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola az idei tanévben több síelési lehetõséget is biztosított tanulói számára.
„Még decemberben télindító sí-napokat tartottunk az ausztriai St. Corona síterepen. A csodálatosan kialakított családi sípályán két napig több mint hetven diák élvezhette a téli sport örömeit. A nap végén már a kezdõk is le
tudtak csúszni a lankásabb lejtõkön.
Ezek a sínapok jó alapjai voltak a szlovéniai tábornak, mely január 11. és 14.
között zajlott a Rogla síterepen, ahol
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mindenki a tudásának megfelelõ csoportba került, és a tábor során öt oktató segítségével még tovább fejleszthették tudásukat. Itt kiegészítõ szórakozási lehetõségek is rendelkezésre
álltak, és egy izgalmas bobozásban is
részt vehettek a táborozók.
Január 29. és február 2. között került
sor az ausztriai Raurisban a családi sítáborra, ahol többségében a már jól
síelõ diákok vettek részt szüleikkel
együtt. A gyerekek itt is csoportokban
síeltek oktatóik vezetésével. A 2-3000
méteres fehér hegycsúcsok most is

magára talált a Klampár-legénység, és
akár döntetlenre is menthette volna a
találkozót, de a végén Kriston nem
tudta legyõzni Dudást. Az 5-5-ös döntetlen is kevés lett volna az alapszakasz megnyeréséhez, hisz hazai pályán
6-2-re maradtunk alul a PTE ellen, de
legalább az iksz jobban mutatott volna.
A június eleji, Celldömölkön rendezendõ Final Fourban ismét a BVSC ellen
kell kivívniuk a döntõbe jutást Fazekaséknak, míg a pécsiek minden bizonnyal, a jóval szerényebb játékerõt
képviselõ, Mezõberény ellen meccselnek a fináléért.
»CSUKA LÁSZLÓ

lenyûgöztek mindannyiunkat, a mozgás és a mesés alpesi környezet igazi
kikapcsolódást nyújtott minden résztvevõnek” – számolt be Czupor Attila, az
iskola igazgatója.
»REINER ANITA

Bajnoki forduló
NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV.– Büki
TK 5 : 13
Máthé Gyula 2, Csapó László 1, Harkály
Bálint 1, Jakus Tamás 1.
Nem volt esély a jobb erõkbõl álló
vendégek ellen.
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Ünnepelt az Alkoholizmus Elleni Egyesület
Megalakulásának 40. évfordulóját
ünnepelte az Új Barátok Alkoholizmus Elleni Egyesület. A jubileumi
rendezvényen köszöntõkkel, ünnepi
mûsorral és elõadásokkal várták a
meghívottakat a szervezõk.
Celldömölk várossá avatásának évében alakult az Új Barátok Alkoholizmus Elleni Egyesület, tehát ahogy
városunk, úgy a szervezet is idén 40
éves. Celldömölk egyetlen szenvedélybetegeket segítõ klubja szombaton tartotta jubileumi ünnepségét. A rendezvény helyszínéül a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárat választották. Mondhatjuk, hazatért a civil szervezet, hiszen
a kezdeti években az intézmény falai között folyt a munka. Az 1980-as
évek közepén költöztek át az akkori
városi bölcsõde kiürült mosókonyhájába, amit aztán felújítottak és a mai

Tehetséggondozás a CVÁI
Alsósági Tagiskolájában
A Celldömölki Városi Általános
Iskola Alsósági Tagiskolájának
diákjai eredményesen szerepeltek a közelmúltban egy
gyenesdiási mûvészeti fesztiválon, ahol három megye
nyolc mûvészeti alapiskolája
vett részt.
Hogy a sági iskolában milyen
magas szintû tehetséggondozás folyik rajzból, mi sem bizonyítja jobban, minthogy Skriba
Zsoltné
tanítványai
a
mûvészeti iskolák között is
megállták helyüket, és az 5–6.
osztályosok között Beleznay
Zsófia I. helyezést ért el, a 7–8.
osztályosok körében pedig
Nagy Melissza a III. helyezést
hozta el. Ezenkívül a versmondás kategóriában Nagy Eszter
Noémi remekelt, elhozva a II.
helyezést. Felkészítõje: Nagy
Jánosné.
»REINER ANITA

14

napig is a szervezet székhelyéül
szolgál – hangzott el Jánossy Árpádné pszichopedagógus köszöntõjében, aki már hosszú ideje az
egyesület elnöke. A jubiláló Új Barátokat köszöntötte Fehér László polgármester. Nem jött üres kézzel:
születésnap lévén illik tortát ajándékozni, így hatalmas csokitortával
köszöntötte az ünneplõket. Hangsúlyozta, hogy vannak olyan élethelyzetek, mikor csak egy megértõ közösség segíthet a nagy problémákon. Az ünneplõ egyesület is ezt
a segítséget vállalta alapfeladatának. A rendezvény folytatásában
zenés, verses ünnepi mûsor következett, majd szakmai elõadásokat
hallgathattak meg az ünneplõk.
Farmasi Éva klinikai szakpszichológus elõadása után Tarczi Lívia, a
Szemmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzõ Központ szak-

mai szakértõje az alkoholellenes ifjúsági klubhálózatról és az elmúlt
évtizedek rendezvényeirõl, tartott
prezentációt. Gyarmati Norbert, a
szenvedélybeteg-segítõ közösségek
Országos Szövetségének elnöke a
Vas megyei szenvedélybetegek önsegítõ szervezeteinek elmúlt évtizedeirõl értekezett, többek között felsorolva a szakmai vezetõ és tanácsadók sorát, akik közül néhányan a
rendezvényen is megjelentek. Perlaki László mentálhigiénés segítõ saját életpályáján keresztül mutatta
be az alkoholizmus embert, családot
megnyomorító oldalát és a megszabadulás nehézségeit és szükségességét.
A jubileumi esemény kitüntetések,
emléklapok átadásával, majd zárszóval és az ünnepi torta felvágásával ért véget.
»SZALÓKY ATTILA

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

