
AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

C E L L D Ö M Ö L K   V Á  R O S   Ö N  K O R  M Á N Y  Z A  T Á  N A K   L A P  J A

XXXI. ÉV FO LYAM 08. SZÁM (707)                     2019. ÁPRILIS 26.

»
Új



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

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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Hagyománnyá vált már Celldömölkön,
hogy a Tulipánfesztivált megelõzõ na-
pokban a Városházán köszöntik az
elõzõ évben celldömölki lakosként szü-
letett babákat. 

2018-ban több mint 100 helyi ille -
tékességû újszülött jött világra. Velük
tellett meg április 11-én a Városháza
díszterme ahol elsõként Fehér László
polgármester köszöntötte a város legif-
jabb polgárait, szüleiket, hozzátartozó-
ikat, kiemelve, hogy örömmel tölti el,
hogy a családok gyermeket vállalnak
és sok sikert kívánt ehhez a fe le -
lõsségteljes hivatáshoz. Dr. Wäch ter
Walter járási tisztifõorvos beszédében
elmondta, hogy a mai rohanó világ-
ban, amikor mindenki a legjobbat
akar ja adni gyermekének, és a tökéle-
tesre törekszik, épp a legfontosabb
me rül feledésbe. Mint mondta, a fel -
nõtté válásban a szeretet, az érzelmi
biztonságot adó családi légkör és az
otthon melege segíti leginkább a gye-
rekeket. A köszöntõk után a Vörös -

marty úti óvodások mondókákkal, gye-
rekdalokkal színesítették az ünnepsé-
get, majd útravalóul jókívánságokat
nyújtottak át az ünnepeltek szüleinek.
A celldömölki védõnõk nevében Nagy -

né Deé Beáta köszöntötte a megjelen-
teket, aki elmondta, hogy egy gyer-
mek születésével nemcsak gyermek,
hanem család is születik. A szü lõk leg-
fontosabb feladata, hogy támogassák
gyermekeiket és szárnyat adjanak re-
pülésükhöz. Celldömölk Város Önkor -
mányzatának nevében Fehér László

polgármester, Farkas Gábor jegyzõ va-
lamint dr. Wächter Walter járási tiszti -
fõorvos egy szál tulipánnal köszönték
meg a körzeti védõnõk munkáját, a
2018-as születésû babák pedig a névre
szóló emléklap mellé ajándékot is kap-
tak. A hagyományokhoz hûen tisztele-
tükre a Városháza parkjában közösen
ültettek el egy tulipánfát, mely a szü-
letésfák sorában negyedikként emlé-
keztet a szülõhelyhez való kötõdésre. 

»B-VZS

Tulipánfát ültettek a legkisebbeknek

A Celldömölki Önkormányzati Tûzoltó-
parancsnokság április 5-én tartotta
éves közgyûlését. A szakmai és pénz-
ügyi beszámolókat követõen elismeré-
sek átadására is sor került.

Az eseményen a szervezet vezetõi és
tagjai mellett részt vett Kovács Levente
tûzoltó alezredes, a Sárvári Katasztrófa -
vé delmi Kirendeltség vezetõje, Celldö -
mölk város polgármestere, alpolgár-
mestere és jegyzõje, valamint Döme
László, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
elnöke. A rendezvény elején elfogad-
ták a szakmai, pénzügyi, ellenõrzõ bi-
zottsági beszámolókból, költségvetés
tervezetbõl álló napirendet. Kocsis Pé -
ter tûzoltóparancsnok szakmai beszá-
molójában vázolta a tavalyi évhez kap-

csolódó fõbb adatokat. A celldömölki
önkormányzati tûzoltóság a 2018-as
évben 40 alkalommal vonult és avat-
kozott be tûzesetek során. Az esetek
közül 10 volt kiemelt fokozatú különle-
ges szert igénylõ káresemény. 38 alka-
lommal saját mûveleti körzetbe, 2 al-
kalommal a sárvári hivatásos tûzoltó-
parancsnokság körzetébe riasztották a
celli szakembereket. A 2017. évi riasz-
tásokhoz képest tavaly 25%-kal keve-
sebbszer kellett vonulniuk városunk
tûzoltóinak. A tûzesetek során 2 civil
személyt ért súlyos sérülés, a tûzoltó
állományt érintõ személyi sérülés nem
történt. Mûszaki mentésre 2018-ban
72 alkalommal vonultak. A 2017-es év-
hez képest ez is csökkenõ tendenciát,
12%-os csökkenést jelent. A mentések
túlnyomó többségére viharkár miatt
volt szükség, de közúti balesetekhez,
túlsúlyos személyek moz gatásához,

vízeltávolításhoz, gázszivárgáshoz is
kaptak riasztást. 
Az összes káresemény közül 89
Celldömö lkön, a többi 73 a vonulási te-
rület többi településén, illetve körzeté-
ben történt. Az elkészült statisztika sze-
rint a tavalyi évben a riasztástól a vo-
nulás megkezdéséig eltelt idõ átlago-
san 3,4 perc volt. A szervezet a
Celldömölki rendezvényeken is sok al-
kalommal megjelent és bemutatókat
tartott, így többek között a Vulkán
fürdõ több eseményén részt vettek, a
nyári hõségriadók alkalmával a város-
központ locsolásos hû tésében segéd-
keztek, bemutatókat tartottak a város
általános és középiskoláiban. A köz -
gyûlés végén Vas megye tûzvé delme
érdekében végzett kimagasló tûzoltói
munkájáért többen elis merõ oklevél-
ben részesültek.

»SZA

Tûzoltó közgyûlés
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Különleges eseményre került sor 2019.
április 4-én a városházán. A Nagy-
Somlói Borvidék Hegyközsége nálunk
rendezte borversenyét, a Som lói Bor -
gálát. A Nagy-Somlói Borvidék Heg -
yközsége idén Celldömölkön tartotta a
borvidék boros-gazdáinak hivatalos
borversenyét, a somlói borgálát. Az or-
szág legkisebb borvidékeként jegyzett
termõterület gazdái és vezetõi az el-
múlt idõszakban fontos célt tûztek ma-
guk elé. Arra törekednek, hogy minden
Somlói bor néven forgalomba ke rülõ
termék magas minõségi követelmény-
nek tegyen eleget.

Baráth Sándor Nagy-Somlói Borvidék
hegyközségi elnök: – Jó úton haladunk,
a somlói borvidék egyébként sem al-
kalmas a tömegtermelésre: adottságait
tekintve tanúhegyekbõl áll, itt eleve
nem lehet mennyiségi rekordot dönte-
ni. Egyébként is azt valljuk, hogy nem
érdemes beállni abba a sorba, ahol a
mennyiség és a nagyfokú hatékonyság
a döntõ. Inkább a minõség javítását cé-
loztuk meg, és az utóbbi idõben olyan
lépéseket tettünk, hogy ebbe az irány-
ba elinduljunk. Néhány hete tartottuk a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által
szervezett konferencia, amelyen el-
hangzott, ha azt akarjuk sugározni ma-
gunkról, hogy magas minõséget képvi-
selünk, akkor ezt kell képviselniük a
borainknak, a rendezvényeinknek, bor-
versenyeinknek. 
A borversenyre a városháza nagyter-
mében került sor, ahol Baráth Sándor
Borvidéki elnök és Fehér László polgár-
mester köszöntõ, megnyitó szavai után

kezdõdött a munka. A bírálatot 15
szak ember végezte, akik 3 bizottság-
ban dolgozva minõsítették a borvi -
dékrõl mustrára bocsájtott borokat. A
85 értékelésre váró tételbõl 64 fehér
száraz, 15 félszáraz, 1 félédes 3 édes
és 1 száraz vörösbor került a zsûri elé. 
Fehér László polgármester a Ság hegy
fejlesztése érdekében is végzett önkor-
mányzati erõfeszítésekrõl beszélt: – A
Ság hegy az elkövetkezõ évtizedekben
valószínûleg komolyabb átalakuláson
fog átesni. 

Ehhez az is hozzátartozik, hogy az ön-
kormányzat több uniós pályázaton
nyert. Ilyen a volt katonai objektum, a
TIG-telep raktárainak lebontása, a
Kemenes Vulkánpark építése, a Ság
hegyen mûködik a Sághegy Mú zeum,
amelynek üzemeltetését az önkor-
mányzat átvette az Õrségi Nemzeti
Parktól, és természetesen vannak to-
vábbi terveink a fejlesztéseket illetõen. 
Celldömölk városa örömmel fogadta be
a Nagy-Somlói Borvidék 2019-es bor-
versenyét és igyekezett mindent meg-

tenni az esemény színvonalas megren-
dezése érdekében. Külön öröm, hogy
erre a várossá avatás 40. évfordulójá-
nak idején kerülhet sor és minden bi-
zonnyal ez a Ság hegyi boros-gazdák
munkájának elismerése is.
Ahogy minden komoly versenyen, a
Somlói Borgálán is nehéz helyzetben
volt a zsûri. A 3 bizottságban dolgozó
15 borbírálóknak 85 bormintát kellett
értékelni. Ez felelõsségteljes feladat,
hiszen egy-egy palack borban a gazd-
áknak, borászatoknak rengeteg mun-
kájuk fekszik. Nem mindegy, hogy ki
tüntetheti fel a továbbiakban, hogy
bronz, ezüst, vagy aranyérmes nedût

tesz az asztalra. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre a Tulipánfesztivál nyi-
tónapján került sor.
Danka Imre 2018-as Olaszrizlingjét
ezüst, 2018-as Cuvée-jét és Cserszegi
fûszeresét bronz, Fehér Csaba Attila
2017-es Pátria és 2018-as Valentin bo-
rát ezüst minõsítéssel és a Vasvirág
Hotel különdíjjal jutalmazták. Bronz mi-
nősítést kapott a PlaNet Győr 2017-es
Rajnai Rizlingje, valamint a 2017-es
Furmintja.A díjazottaknak gratulálunk!

»LA

Somlói borvidéki borverseny

Megszûnt a kihelyezett tb ügyfélfogadás
Április elsejétõl változás történt az
egészség- és nyugdíjbiztosítási ügyek
intézésében Celldömölkön.  Az eddig
megszokott kihelyezett ügyfélfogadás
már nem elérhetõ a Városházán. Ezzel
kapcsolatban beszélgettünk Gecse
Józseffel, a Celldömölki Járási Hivatal
vezetõjével.

Gecse József járási hivatalvezetõ: 
–Április 1-jétõl a társadalom és nyug-
díjbiztosítási ügyeket illetõen a kihe-
lyezett ügyfélfogadások átmenetileg,
tech nikai okokból felfüggesztésre ke-
rültek. Hangsúlyozni szeretném, hogy a
fenti dolgaikkal az állampolgárok to-
vábbra is fordulhatnak a kormányab-
lakhoz. Ez azt jelenti, hogy minden
egészség- illetve nyugdíjbiztosítással

kap csolatos beadványokat a kormány-
ablak befogad, és az illetékes helyekre
továbbítja. 
Ez a gyakorlat egyébként mûködik, hi-
szen az elõzõ héten 50 egészségbizto-
sítási és 20 nyugdíjbiztosítási ügyet to-
vábbítottunk. Szeretném továbbá arra
is felhívni a figyelmet, hogy a kor-
mányablaknak való intézésnek van egy
jelentõs elõnye, nevezetesen az, hogy
ügyfélfogadási idõ alatt ezeket a kér-
déseket az ügyfelek bármikor rendezni
tudják, míg a kihelyezett ügyfélfoga-
dásnak megvolt az a korlátja, hogy ha-
vi egy, illetve heti egy alkalommal tud-
ták az ügyfelek a fentiekkel kapcsola-
tos ügyeiket rendezni. 
»Az új felállás azonban nem teszi
lehetõvé a személyes kommunikációt

ügyfél és ügyintézõ között...
– Tapasztalataink szerint az esetek
90%-ában kérelem beadásáról van
szó, ez nem is teszi szükségessé a sze-
mélyes kommunikációt. Nyilván van-
nak olyan kérdéskörök, amelyek sze-
mélyes ügyintézést igényelnek szolgá-
lati idõvel kapcsolatban, ezekre a kér-
désekre természetesen a személyes
ügyintézés lenne továbbra is a megol-
dás, de a jelenlegi módszer mégis mû -
ködõképesnek mondható – nyilatkozott
a hivatalvezetõ.
ehát, ha valakinek a megoldandó prob-
lémája, például a szolgálati idõvel kap-
csolatban személyes ügyintézést igé -
nyel, akkor az helyben már nem, csak
az ügyfélszolgálatot mûködtetõ hivata-
lokban tudja elintézni.                   »LA
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2019. május 11-én XII. Ság hegy
Kupa nemzetközi sakkverseny lesz a
Szent Benedek Katolikus Általános
Isko lában, amelyet idén harmadik al-
kalommal Jeney László és Jenei Fe -
renc emlékére rendeznek a szer ve -
zõk. Hat korcsoportban jelentkezhet-
nek a versenyzõk az alábbiak szerint: 
A csoport felnõttek,

FIDE érték szám szerzõ
B csoport amatõrök, 

1800 élõpont alattiak
C csoport 2006. január 1. 

után születettek
D csoport 2008. január 1. 

után születettek
E csoport 2010. január 1. 

után születettek
F csoport óvodások
A verseny részletes kiírása a vasi-
sakk.hu oldalon olvasható. Jelent -
kezni május 9-ig lehet gergaczb@t-
online.hu vagy az szbki@cellkabel.
hu e-mail címen. A rendezvény már
a kezdetektõl nagy népszerûségnek
örvend. Ma már az ország különbözõ
részeirõl érkezõ játékosok mellett a
szomszédos országokból is többen
szívesen látogatják a programot.

Felhívásr Újra VulcanRunt rendeztek a Ság hegynél

Április 20-án rendezte meg a Honvéd
Ezüst Nyíl Se nevezetû sportegyesület
a II. Swietelsky VulcanRun terep-aka-
dályfutó versenyt a Ság hegynél. A
verseny fõszervezõje Lendvai Gábor
volt, aki elmondta: a versenyt kez -
dõknek és haladóknak is ajánlják, de
tökéletes választás bárkinek, aki bele
akar kóstolni ebbe a sportágba és pró-
bára szeretné tenni az erejét. Két tá-
von lehetett nevezni: 7 kilométeres tá-
von, 250-300 m szintkülönbséggel és
legalább 15 akadállyal, valamint 14 ki-
lométeres távon, 400-500 m szintkü-

lönbséggel, minimum 22 akadállyal. A
korosztályok pedig a következõképpen
alakultak: 14-18 év (2005 – 2001), 19-
29 év (2000 – 1990), 30-39 év (1989 –
1980), 40-49 év (1979 – 1970) és 50
év, valamint efelett ( 1969 – ). Az elsõ
10 helyezett: 1. Kívés Bendegúz (19-
29), 2. Major Gábor (40-49), 3. Martyin
László (19-29), 4. Szednár Roland (19-
29), 5. Kováts György (40-49), 6. Cser -
nák Enikõ (30-39), 7. Bódi Krisztián
(30-39), 8. Nagy Kornél (30-39) 9.
Gyõrfi András (30-39), 10. Geszti Péter
(30-39).                                         »LA
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Bár az idõjárás nem éppen barátságos
arcát mutatta, a hétvégén került sor a
tavasz egyik legszebb ünnepére: a
Tulipánfesztiválra. Immáron 6 éve,
hogy áprilisban Celldömölk terein, ut-
cáin nyílnak a tulipánok. A városköz-
pontban pedig igazi vásári hangulat fo-
gadja az idelátogatókat, a Kemenesi
Piacon a helyi termelõk, kézmûvesek
kínálták portékáikat. 

Péntek délután a Kemenesaljai Mûve -
lõ dési Központ és Könyvtár színházter-
mében elõször a legkisebbeket várta a
Savaria Fúvószenekar a „Csapból is ze-
ne szól” címû produkciójával. Ezután a
Soltis Lajos Színház mutatta be az
Almagránát címû darabot. 

17 órakor a Móricz Sándor galérián jel-
képesen kinyitották a „tulipános lá dát”.
A Viseletek a tulipános ládákból el ne -
vezésû kiállítás Hámori Sándor a Kárpát-
medence nép mûvészetérõl elkápráztató
gyûjte mé nyét mutatja be. A csodálatos
népviseletek mellett bútorok, textíliák
láthatóak az összeállításban. A kiállítás
megnyitóján Fehér László, Celldömölk
város polgármestere megköszönte
Pálné Horváth Máriának, a mûvelõdési
központ igazgatójának, hogy kollégáival
hat éve megrendezik a Tulipánfesztivált,
ezt a sok színû rendezvényt. A kiállítást
Kondora István, Sárvár város polgármes-
tere nyitotta meg, aki beszédében kie-
melte, hogy a gyûjtemény elemei nem
egy szerû tárgyak, hanem emberi sor-
sok, generációk történetének lenyoma-
tai. Hámori Sándor kitartását és elszánt-
ságát dicséri, hogy ilyen gazdag és gon-
dosan rendszerezett képet kaphatunk a
Kárpát-medence nép mûvészetérõl. Há -
mo ri Sándor késõbb kérdésünkre el-
mondta, hogy 18 évesen kezdett el

népviseleteket gyûjteni – elõször csak
saját részre – azért, hogy változatosabbá
tegye a néptánc-együttesének viselete-
it. Aztán magával ragadta ez a világ,
ahogy õ fogalmazott. Szabadidejében
keresi, kutatja ezeket a kincseket. A ki-
állításon minden darab eredeti. A meg-
nyitón a Sárvári Nép tánckör Kulturális
Egyesülete is fellépett. Táncukkal meg-
elevenítették a kiállítást. A talpalávalót
a Bajkó zenekar húzta, õk késõbb a
színházteremben adtak lemezbemutató
koncertet. A „Párosan” címû albumukat
hallgathatta meg a népzene kedvelõ
közönség. A kiállítás 6 hétig látogatható
a Móricz Sándor galérián a mûvelõdési
köz pontban.

A hideg idõ ellenére a nagyszínpad
elõtt szép számmal gyûlt össze a kö-
zönség, hiszen a Margaret Island adott
fergeteges koncertet. Az idén öt éves
együttes méltán népszerû nem csak a
fiatalok körében, a tér megtelt csalá-
dokkal, fiatalokkal, idõsekkel. Az este

retro-discoval zárult, a pult mögött DJ
Muki szolgáltatta a zenét. 
Változatos programok sokasága, ámde
barátságtalan idõjárás várta a szombati
napon is a Tulipánfesztivál fellépõit és
látogatóit. Délelõtt a Soltis Lajos Szín ház
mûvészei hangolták a közönséget, dél-
után pedig egymás után léptek szín -
padra városunk iskolásai és mûvé szeti
csoportjai. A Városi Általános Is kola és a
Szent Benedek Általános Iskola tanulói
mellett felléptek a Városi Óvoda apró-
ságai, a Rocky Dilly Ak ro batikus Rock
and Roll Klub táncosai, a Kemenesalja
Néptánccsoport utánpótlás csoportja, il-
letve a mûvelõdési köz pont mazsoret-
tesei. A mûsorral egy idõben elindult a

motoros felvonulás is végig a tulipánú-
ton, amit az érdek lõ dõk hintóval és kis-
vonattal is megtehettek. 16 órától a
Tücsök Bábcsoport szórakoztatta a kö-
zönséget Városligeti mesék c. elõ a dá -
sával. A barátságtalan idõjárás ellenére
a Szentháromság téren kézmûvesek és

Gazdag programválaszték a VI. Tulipánfesztiválon
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vásárosok árulták portékájukat, a ve-
déglátósok standjainál a hideg sör he-
lyett inkább a meleg teának és a forralt
bornak volt keletje. Három év után újra
hazai pályán láthatta a közönség a
Kedveskovács zenekart. A helyi kötõ -
désekkel is ren delkezõ csapat legújabb
projektje a magyar költészet napja
apropóján született. József Attila Az
édesanyjának címû versét kovácsolták
dallá, amihez egy igazán kreatív klipet
is forgattak. A The Birthday Boys el -
nevezésû projekt következõ születésna-
posa Kányádi Sán dor lesz, akinek ver -
sébõl május 10-én, Weöres Sán dor
költeményébõl pedig június 22-én ér-

kezik majd az egyedi Kedves kovács fel-
dolgozás. A zenekarok bemutatkozása
a szombathelyi VadVágány zenekar
színpadra lépésével folytatódott, akiket
a soproni Pair O’ Dice követett. A szom-
bati nap fõ fel lépõje a városunkban is
méltán nép szerû Lord zenekar volt. A
2019-es év különösen eseménydús lesz

a csapat életében, hiszen Pohl Misi és
Erõs At tila is idén ünnepli 65. születés-
napját. Ebbõl az alkalomból egy szüle-
tésnapi nagykoncertet rendez a Barba
Negra a LORD Zenekarral közösen. Az
eseményre május 17-én kerül sor, a
felkészülés már gõzerõvel zajlik. Pohl
Misi és Beke Márk egy friss örömhírt is
megosztott velünk, Misi ugyanis a
Fesztivál elõtt két nappal lett nagypa-
pa, egy kislány unoka érkezett a család-
ba. A Lord koncert idejére zsúfolásig
megtelt a mû velõdési központ elõtti
tér, a rajongókat nem riasztotta el az
idõnként sze merkélõ esõ, a közel fél
évszázados zenekarral együtt énekelték
kedvenc dalaikat.
Mivel a fesztivál elsõ két napjának idõ -
járása a harmadik napon még zordabb
arcát mutatta, a mûsorok beszorultak a
mûvelõdési központ falai közé. Vasár -
napra sajnos az esõ is beköszöntött a
hideg mellé, a lelkes fesztiválozók ked-
vét azonban ez sem vette el attól,
hogy ellátogassanak a Tulipánfesztivál
harmadik napjának programjaira. 
Délelõtt az immár hagyományos, népi
ízek kóstolója várta a térre kilátogatókat
a város vendéglõseinek kínálatában,
miközben bent az intézmény elõ csar -
nokában zajlott a „Tulipános láda” címû
program, melynek keretében a különfé-
le népi mesterségek ûzõi tartottak be-
mutatót az érdeklõdõknek, akik maguk
is kipróbálhatták a kézmûves alkotó-
munkát. Az interaktív játszóházban szö-
vés, hímzés, gyöngyfûzés, szalmafonás
és egyéb kreatív tevékenység kínálko-
zott a résztvevõk számára. Ezzel párhu-
zamosan kezdetét vette a „Nóta szó”,
melyben elsõként a Kenyeri Dalkör

Egye sület mutatkozott be, balatoni dal-
csokorral kedveskedve közönségüknek.
Aztán egy más mûfaj következett, Lisz -
tes Jenõ és zenekara közre mûködé -
sével, akik számos ismert magyar nótát,
és operettet szólaltattak meg hangsze-
reiken. A „Nótaszó” címû programot a
Kenyeri Rábamenti Citera zenekar zárta
Moldva környéki, sárközi, kalocsai, ma -
gyarbõdi dallamokkal, és pajzán mula-
tós népdalcsokorral fûsze rezve. 
Mindezek után egy kis nosztalgiázásra
hívta közönségét a mûvelõdési köz-
pont, a kora délutáni programok elsõ
szereplõje a „Két szoknya, egy nadrág”
társulat volt, elõadásukban örökzöld

slágerek, operettek, és musicalek csen-
dültek fel. Õket követte a tavaly alakult
„Csak csajok” formáció, azaz Varga Di -
ána énekes és tanítványai, akik egy kis
idõutazással, a 70-es, 80- as, 90-es
évek retro slágereivel szórakoztatták a
nézõtéren ülõket. 
Az idei évi, háromnapos Tulipánfesz -
tivál utolsó fellépõjeként a közkedvelt
magyar popduót, a Varga Feri – Balássy
Betty párost köszönthették a színpadon
a közönség soraiban ülõk

»BENKÕ LILLA

»CSÁGOLY SZILVIA

»REINER ANITA
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Erdélyben jártunk
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim -
názium 10. A és 10. H osztályos tanulói
a Határtalanul program keretein belül
a trianoni békeszerzõdés által elcsatolt,
régi magyarországi területekre látogat-
hattak el április 8-12. között. Partner -
iskolánk a Margittai Horváth János El -
mé leti Líceum volt. A programban részt
vevõ erdélyi diákokkal kis idõre talál-
kozhattunk; megismerkedtünk, beszél-
gettünk, viszont az idõ hiánya miatt a
kapcsolatot interneten tudjuk tartani.

Hétfõn, a délutáni órákban érkeztünk
meg Ottományba, a Komáromi-kúria
kiállítóházába, ahol egy történelmi-
néprajzi kiállítást tekinthettünk meg. A
fárasztó és hosszú utazás ellenére ne-
kem nagyon izgalmas élményt nyújtott
az Érmellékhez kapcsolódó emlékek
gyûjteménye. 
Kedden elsõ megállónk Szalacs volt.
Számos borpincéjérõl ,,ezer pince fal-
vának’’ is nevezik. A hortobágyihoz ha-
sonló híd, amelyet itt Négylyukú híd-
nak hívnak, olyan érzést keltett ben-
nem, mintha az Alföldön járnék. A nap
Nagykárolyban folytatódott, ahol a
Károlyiak gyönyörû palotájában, majd
Kaplonyban, a Károlyiak temetkezési
helyén ismerkedhettünk meg a család
múltjával. A kriptához tartozó temp-
lomban hallottunk még napjainkban is
élõ leszármazottaikról. Utolsó két meg-
állónk Érmindszent, Ady Endre és
Szõdemeter, Kölcsey Ferenc szülõfaluja
volt. Különleges élményt jelentett szá-
momra híres magyar költõink életének
egy részébe bepillantani. 
Szerdán gyors városnézést tettünk Zi -
lahon. Megnéztük az Ady-emléktáblát
és a Wesselényi szobrot. Ezután Zsibón,
a Wesselényi-kastély botanikus kertjé-
ben sétáltunk. A rengeteg különleges
növény, az Akvárium, a Japánt megidé -
zõ kertek, az Állatpark, a Rózsák kertje
elvarázsoltak mindenkit. A Zsibóhoz
kö zel található Sárkányok Kertjében
elképesztõ sziklaképzõdményeket cso-
dálhattunk meg. A nap végén Mérára
látogattunk a helyi bivalymúzeumba,
ahol Méra õsi hagyományáról, a bi-
valytartásról hallgattunk elõadást.
Bivalysajtot és bivalytejet is kóstolhat-
tunk, melyek nagyon ízletesek voltak.
Csütörtökön a hatalmas Tordai sóbá-
nyát jártuk be, amely lassan száz éve
csak turistalátványosságként üzemel.
Idegenvezetõnk sok érdekességet me-
sélt a bányáról. Számomra a legna-

gyobb meglepetés az volt, hogy a bá-
nya mélyén egy játszótér óriáskerék-
kel, valamint egy kicsi csónakázó tó is
szórakozási lehetõséget nyújt a látoga-
tóknak. Délutánra sajnos beborult az
ég, de nem ijedtünk meg az eleredõ
esõtõl. A Tordai hasadékon át vezetõ
túraútvonalon haladva képeket készít-
hettünk errõl a szemet gyönyörködtetõ
természeti csodáról.
Pénteken a hazaindulás elõtt megpi-
hentünk a Királyhágónál, ki-ki szuvenírt
vásárolt, hogy az erdélyi kirándulásból
emlékkel térhessen haza. A délután fo-
lyamán Nagyváradon a Nagyboldog -
asszony templomot – amit az Il Gesu
kistestvérének hívnak – a nyüzsgõ
Sétáló utcát, az Állami Színházat, a Fõ
teret és a Holnap Irodalmi Társaság

alapító tagjainak szobrát megtekintve
utazásunk állomásainak végére értünk.
Nagyváradról kiérve olyan érzés tá-
madt bennem, mintha Budapesten jár-
tam volna.
Szerintem mindenki nevében mondha-
tom, hogy sok szép és maradandó él-
ménnyel gazdagodva tértünk haza.

»SZALAY ESZTER 10. H
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A mûvelõdési központ vendége volt dr.
Zacher Gábor toxikológus, aki „Minden -
napi függõségeink” címmel tartott elõ -
adást április 9-én, élénk érdeklõdés
mellett.

A programot szervezõ Celldömölki Csa -
lád és KarrierPont a Változó Világért
Alapítvány keretein belül mûködik,
melynek nevében Németh Zsolt pro -
jekt vezetõ köszöntötte a teltházas kö-
zönséget, és kérte fel dr. Zacher Gábort
elõadásának megtartására. A toxikoló-
gus a „Szervezd sikeresen az éle -
ted!”címû projekt kapcsán tartott elõ -
adást velünk élõ függõségeinkrõl, me-
lyek szerves részei az életünknek.
Mind ezek hátterét elemezve Zacher
Gá bor elmondta, hogy elsõsorban a
változó világ az oka, hogy egyre több
függõség hatja át mindennapjainkat,
hiszen ki gondolta volna ötven évvel
ezelõtt, hogy a mobiltelefonból mára
függõség lesz, vagy az elsõ asztali szá-
mítógépek megjelenése idején gondol-
tuk-e, hogy napjainkban el sem tudjuk
nélküle képzelni az életünket. 
Amikor szóba kerül a függõség, szinte
mindenki az úgynevezett rossz függõ -

sé gekre gondol, úgymint: alkohol, ká-
bítószer, dohányzás, szerencsejáték, de
mi a helyzet a többi függõséggel: kof-
fein, vásárlás, számítógép, Facebook,
csokoládé, edzés? – tette fel a kérdést
dr. Zacher Gábor, majd mindezek kiala-
kulásának okaival folytatta, kiemelve a
genetika, a szociális minta, és a lélek-
tani hajlamosító tényezõk szerepét.
A toxikológus elmondása szerint Ma -
gyarország kis túlzással ugyan, de 9,7
millió függõ országa, hiszen kimondva,
vagy kimondatlanul, de mindannyiunk-
nak van valamilyen függõsége. Nem
mindenki vallja be, pedig fontos lenne
szembenézni ezekkel, és határt húzni a
kóros és még tolerálható között. Az
„én-erõ”-nek fontos szerepe van ab-
ban, hogy képesek legyünk a változta-
tásra, és rendezettebbé váljon az éle -
tünk. Merjünk szembenézni önma-
gunkkal, és merjünk belenézni a belsõ
tükrünkbe! – buzdított a szakember, aki
saját függõségeirõl is leplezetlenül be-
szélt hallgatóságának.Mint azt a szak-
ember elmondta, a közösségi média
napjainkban a kábítószerrel megegye -
zõ mértékû függõsé get okoz, ami a
felnövekvõ generációkra nézve igen-

csak lesújtó jövõkép. Ennek elkerülésé-
re lehetne úgynevezett „digitális de-
tox”-ot csinálni, ami jelenthet beszél-
getést, társasjátékozást, közös kikap-
csolódást, és egy igazi családi együttlé-
tet is, ami manapság sajnos nagyon rit-
ka. A jövõ pedig, ha akarjuk, ha nem,
újabb függõségeket hozhat számunkra,
már kialakulóban van például a tévéso-
rozat-függõség.
Elõadás után dr. Zacher Gábor eddig
meg jelent könyveinek megvásárlására
és dedikáltatására is lehetõségük nyílt
a jelenlevõknek. 

»REINER ANITA

„Mindennapi függõségeink” dr. Zacher Gáborral
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Szövegtárgy kiállítás nyílt április 11-én
a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
ziumban. A költészet napjához kapcso-
lódó rendezvényt dr. Fûzfa Balázs, az
ELTE Savaria Egyetemi Központ egyete-
mi docense nyitotta meg.

Ketrecbe zárt zsarnokság, kukoricára írt
János vitéz idézet és faládán ülõ
Anyám tyúkja. Többek között ilyen és
ehhez hasonló megoldások születtek a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
ziumban, ahol Horváth Zoltán magyar
nyelv és irodalom tanár kezdeménye-
zésére szövegtárgy kiállítás is született
a diákok munkáiból. „A szövegtárgy lé-
nyege, hogy egy verset, vagy bármi-
lyen más irodalmi alkotást felviszünk
egy olyan tárgyra, aminek köze van az
adott mûhöz. Például a föl-föl dobott
követ egy kõre felírjuk.” – mondta el az
irodalomtanár. 
A kiállítás megnyitóját az intézmény
összekötötte a magyar költészet napjá-
val. József Attila születésnapjával egy
napra idõzített eseményre meghívták
dr. Fûzfa Balázst, az ELTE Savaria Egye -
temi Központ Magyar Irodalom tudo -
mányi tanszékének egyetemi docen-
sét, aki az irodalom fontosságáról, a

nyelvrõl, a költészetrõl, mint az embe-
riség legnagyobb találmányáról beszélt
a diákoknak. A szövegtárgyak készíté-
se, mint mondta része az élményköz-
pontú tanításnak, próbára teszik az
ember türelmét, teljesítõ ké pességét,
kreativitását. A kiállításra 24 szöveg-
tárgy készült a 10., 11. évfolyamos di-

ákok jóvoltából. A projektmunkaként
induló feladat végül egy olyan kezde-
ményezéssé nõtte ki magát, mely a jö -
võben is folytatódhat. A magyar költé-
szet napján a kiállításmegnyitó záróak-
kordjaként a diákok Rad nóti Miklós
Bájoló címû versének megzenésített
változatát adták elõ.                  »B-VZS

Üzenet a palackban – szövegtárgy kiállítás a gimnáziumban

„Nem szükséges, hogy én írjak verset,
de úgy látszik, szükséges, hogy vers
írassék, különben meggörbülne a világ
gyémánttengelye” – József Attila ezen
soraival hívta költészet napi versün-
nepre a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár az érdeklõdõket a je-
les nap elõestéjén, április 10-én. 

A Magyar Költészet Napját hazánkban
1964 óta, József Attila születésnapján,
április 11-én ünneplik. Ilyenkor ország-
szerte tartanak rendezvényeket, hogy
versek olvasásával, illetve mondásával
idézzék fel klasszikus vagy akár kortárs
költõk mûveit. Némethné Õri Irma nyu-
galmazott pedagógus évrõl évre össze-
hívja költészetkedvelõ barátait, hogy
ehhez kapcsolódva versmondással tisz-
telegjenek a magyar líra elõtt. 
Az „Álmodj egy szép világot” – virágok
beszélgetése címen zajlott rendezvény
címe két évfordulós költõnktõl Garai
Gábortól és Sárközi Györgytõl idézett
sorok, melyek elõrevetítették a versün-
nep tartalmát. Az elhangzott versek
megalkotói fellobbanásaikban, öröme-
ikben, vagy súlyos lelki válságaikban

szinte önkéntelenül tárták fel szívük
aktuális állapotát, úgy, mint a virág az
illatot – hangzott el Némethné Õri Irma
bevezetõ jében. 
A verses rendezvényen több évfordu-
lós költõ mûve is elhangzott, de az idei
Ady Endre-emlékév kapcsán természe-
tesen az õ költészete többször került
felidézésre. Rajta kívül többek között
József Attila, Juhász Gyula, Reményik
Sándor, Gárdonyi Géza, Nagy László,
Petõfi Sándor, Kassák Lajos versek
hang zottak el a magyar költészet kin-
csestárából; Bartha István, dr. Horváth
András, Joó Ágnes, Kovács Valéria, Kus -

tos Lászlóné, Némethné Õri Irma, és
Simó Éva tolmácsolásában. 
S hogy valóban ne görbüljön meg a vi-
lág gyémánttengelye, álljon itt bíztatá-
sul mindannyiunk számára a versün-
nep címében idézett vers: 
Garai Gábor: Álmodj egy szép világot...

„Álmodj egy szép világot hol tenger a
fény,
ott hol a béke az égig ér...
Álmodd,hogy a szeretet örökké él,
A szívekben derû és senki sem fél...
Álmodd, hogy az álmaid valóra váljanak, 
és elkerül minden, mi szívednek fájhat…”

»REINER ANITA

„Álmodj egy szép világot...” – versünnep a Költészet Napjára
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Új üzemeltetõi vannak a Joachim Ká -
véháznak, pontosabban mintegy más -
fél éve a családon belül a fiatalok,
Kiniczky Kálmán és párja, Szalóky
Ibolya mû köd tetik a vendéglátóegysé-
get. Miben újult meg, miben különbö-
zik az  eddigiektõl? – kérdeztük tõlük.

– Azért érdekes ez a történet – kezdi
mondandóját Kálmán –, mert a csalá-
dunkban nem tudunk vendéglátós fel -
me nõkrõl. A nyári idõszakban Bada -
csonyban voltam gyakorlaton, ott érez-
tem rá igazán ennek a munkának az
ízére, szépségeire. Ezt a tapasztalatot
kamatoztattam azután, ami szinte
azonnal meg is látszott mind a hely ar-
culatában, mind a vendégkör számá-
ban, mind szolgáltatásainkban. 
»Jelentõsen megváltozott a hely arcu-
lata, igaz ez fõként a nagyteremre vo-
natkozóan. A korábbi polgári miliõt fel-
váltotta a „pub”-os dizájn. Miért?
– Rá kellett döbbennünk, hogy a polgári
kávézós hangulat Celldömölkön igazá-
ból nem talált otthonra. A fiatalok ko-
rábban nem mertek bejönni: túl „me-
rev”-nek, a biedermeier stílus miatt túl
drágának gondolták a helyet. Igye kez -
tünk úgy kialakítani a berendezést,
hogy minél inkább a közösségi élet
nyerjen benne teret: nemcsak a beren-
dezés stílusán változtattunk, de biliárd -
asztalt is telepítettünk ide. Amió ta vál-
tottunk, érezhetõen szélesebb réteg lá-
togat hozzánk. A kisteremben egyéb-
ként meghagytuk a korábbi bútorokat,
hangulatot, hogy akik emiatt térnek be
hozzánk, õk se legyenek csalódottak. 
»Változások következtek be az étel- il-
letve italkínálatot illetõen is…
– Amikor átvettük édesanyámtól az üz-
letvezetést, levettük a választékunkból
a meleg ételeket, inkább könnyû snac-

kek, szendvicsek képezték a kínálatun-
kat. Így sikerült bekerülnünk a fiatalok
köztudatába is – mint egy jó szórakozó-

hely, és nem mint egy kávézó. Nem
szüntettük meg teljes egészében a
konyhánkat abban az értelemben,
hogy rendezvényeket továbbra is vál-
laltunk, de rendszeres fõzést nem tud-
tunk biztosítani. Azóta azonban beren-
dezkedtünk, új embereket vettünk fel.
A továbbiakban szeretnénk olyan
konyhával rendelkezni, amely nem át-

lagos konyha, és hogy a környezõ
települé sekrõl is bevonzzon ember-
eket. Rek lám szlogenünket is így alakí-
tottuk: „Ná lunk a menü az, amit más-
hol az étlapról kérünk!” 
Havi forgó étlappal dolgozunk egyéb-

ként, csak a burgereink állandóak, és
van egy teljesen saját receptünk, mint
a Vulkán palacsinta, ami csak nálunk
kapható. Ez utóbbival az volt a célunk,
hogy legyen egy olyan étel a az ételkí-
nálatunkban, ami viszonylag könnyen
elkészíthetõ, mégis helyi különleges-
ségnek számít.

»LA

A Joachim-ház új arculata

Hozzávalók: 
A panírozott csirkemellhez:
10 dkg csíkokra vágott csirkemell, 3
ek. kukoricaliszt, 1 kk. õrölt piros-
paprika, fél kk. sófél kk. õrölt színes
bors, 1 gerezd reszelt fokhagyma,
fél kk szárított oregánó, fél kk õrölt
kömény, 1 pohár kefir (150 g). 
1 db palacsintához:
4 dkg búzafinomliszt, 0,5 dl tej, fél
tojás, fél kk. só, 1 kk. õrölt pirospap-
rika, fél kk. õrölt színes bors, 0,5 dl
szódavíz (opcionális).
A bruschettához
1 fej paradicsom Brunoise-ra vágva,
1 tk. olívaolaj, 3 csipet só, 8 levél
friss bazsalikom, aprítva, 1 tk cit-
romlé, 2 gerezd fokhagyma reszel-
ve, 1 kk. erõs paprikakrém.
Egyebek: 
2 levél fejes saláta, fél közepes mé -
retû lilahagyma szeletelve, 1/4 kí -
gyóuborka kockázva, 2 db koktélpa-
radicsom negyedelve.
A palacsintához a hozzávalókat ös z -
sze keverem. A keveréket 190-200 °C-
os rostlapra öntöm, majd hagyom,
hogy körformába terüljön szét. Ké -
szíthetjük forró palacsinta sütõbe önt-
ve is, a lényeg, hogy vastag legyen. A

panírozott csirkemellhez a fûszereket
összekeverjük a kukoricaliszttel. A ke-
firt keverõ tál kába tesszük, a csirke-
mell csíkokat sózzuk, borsozzuk, majd
lisztben átforgatjuk. Azután a kefirbe
mártjuk, majd újra a lisztbe. Végül
fritõzben 180 °C-on aranybarnára süt-
jük, majd a rácsot kiemeljük és cse-
pegni hagyjuk ha papírtörlõre helyez-
zük, tönkre megy a ropogós panír).
A bruschettához a hozzávalókat ösz-
szekeverjük, majd ha kell, kézi mi-
xerrel simábbra turmixoljuk.
Tálalás:
A bruschettát a kiterített palacsintán
elkenjük. A fejes salátát középre
helyezzük. A csirkemelleket, és vé-
gül a többi zöldséget is a salátára
rakjuk. A két szélét középre hajtjuk,
ha kell, fogpiszkálóval áttûzzük,
hogy megmaradjon.

Vulkán palacsinta

A Népjóléti Szolgálat Böl csõ déjébe
2019. április 29–30-án lehet beíratni
a kis gyer mekeket a bölcsõde Vas -
vári Pál utcai épületében.
A Celldömölki Városi Óvo dában
2019. április 29–30-án, 8 órától 16
óráig tart a beiratkozás, a beíratás
helye a Ko ptik Úti Székhelyóvoda és
az Alsósági Tagóvoda.
A Hajnalcsillag Óvodába 2019. ápri-
lis 24–25-én, 8 és 16 óra között le-
het beíratni a gyermekeket.

Bölcsõdei és 
óvodai beíratások
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A végjátékához érkezett a vas me-
gyei sakk bajnokság. A celldömölki
csapat a nagyszerû szezonkezdet
után meg tudta õrizni kiváló formáját,
és a sorozatban megnyert mérkõ zé -
seinek kö szön hetõen, a tabella élérõl
várhatja az utolsó fordulót. Ennek a
különlegességét az adja, hogy a baj-
nokság minden csapata egy helyszí-
nen, egy idõ ben vívja a meccseit, a
helyszín pedig a vönöcki mûvelõdési
ház lesz. A Cell dömölk 3 pont
elõnnyel várja a május 5-ei záróna-
pot, ellenfele a középme zõnyhöz tar-
tozó, ám erõs kerettel ren delkezõ
Vasalja lesz. A mérkõzések után a do-
bogós csapatok átvehetik érmeiket is,
remélhetõleg, a tavalyi évhez hason-
lóan, ezúttal is a celli nyakakba kerül-
nek az aranyak.

Az elõzõ fordulók eredményei:
Celldömölk – Vép 1,5 – 3,5 (celldömölki
pontszerzõk: Döbrönte L. 0,5, Olasz J. 1)
Vép – Celldömölk 1-4 (Kovács B. 1, Piri
T. 1, Olasz J. 1, Döbrönte L. 0,5, Kasza I.
0,5)
Celldömölk – Sitke 3,5 – 1,5 (Döbrönte
L. 1, Kasza I. 1, Olasz J. 1, Piri T. 0,5)
Sitke – Celldömölk 1-4 (Kovács B. 1,
Döb rönte L. 1, Kasza I. 1, Pir T. 0,5,
Falusi T. 0,5)
Torony – Celldömölk 1-4
Celldömölk – Torony 5-0
Celldömölk – Sportiskola 3-2
(Kovács B. 1, Pethõ B. 1, Piri T. 0,5,
Olasz J. 0,5)
Sportiskola – Celldömölk 3,5 – 1,5 
(Ko vács B. 1, Piri T.1, Pethõ B. 1,
Kasza I. 0,5)

»CSUKA LÁSZLÓ

Elsõ helyen a sakkozók

Mosonmagyaróvári KC U22 – Celldö -
mölki VSE-Vulkán Fürdõ 40-27 (
Mosonmagyaróvár, 60 nézõ, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezet te: Jé zsó, Tor.
CVSE: Pongrácz – Szomorkovits A. 5,
Szomorkovits L. 7, Szalai F., Bagics 2,
Szecsõdi 8, Kazári 1. Csere: Balogh V.,
Füzfa 1, Geiger 1, Szalai Sz. 2, Mar ton.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.

Több kulcsjátékosát is nélkülözte ezen
a mérkõzésen a Celldömölk, ám ennek
ellenére nem kezdte rosszul a mérkõ -
zést. A találkozó elején három góllal el
tudtak lépni a vendégek, és az elsõ ne-
gyed órában fej-fej mellett haladtak a
csapatok. Ezután a hazaiak magasabb
fokozatra kapcsoltak, játékuk lendüle-
tesebbé vált, gyors indításokból alapo-

san megszórták magukat. Már a szü-
netre 9 góllal elhúztak, és a fordulás
után sem álltak le. A második játék-
részben egyetlen percre sem került ve-
szélybe a hazai gyõzelem, csupán a
gólkülönbség volt kérdéses. A celli lá-
nyok minden tõlük telhetõt megtettek,
küzdöttek becsülettel, de így is nagy
arányú vereségbe szaladtak bele, a
magabiztosan játszó Mosonmagyaró -
vár otthonában.

»CSUKA L.

Vereség Mosonmagyaróváron

Bajnoki forduló
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Bony hád Vasas SK 11 : 7
Iván Csaba 4, Markó András 3, dr.
Németh Gábor 2, Bakonyi Bertalan 1,
Iván Csaba – Markó András páros.
Nagy küzdelemben, de magabiztosan
nyert csapatunk.
NB III.
CVSE-SWIETESLKY JUFA HOTELS IV. –
Nagycenki SE 10 : 8
Máthé Gyula 3, Harkály Bálint 3, Jakus
Tamás 2, Csapó László 1, Máthé Gyula
– Harkály Bálint páros. Ha nehezen is,
de kicsikarta együttesünk a gyõzelmet.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – Kõ -
szegi SE 14 : 4
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 3, Lukács
Balázs 3, Csupor Máté 3, Teket Attila –
Szabó Ferenc páros. A várakozásnak
megfelelõen sima gyõ zelem született.

CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels – SG Stoc -
ke rau 0-7. – Celldömölk, férfi asztalite-
nisz Közép-európai Szuperliga, döntõ,
elsõ mérkõzés.
Páros: Fazekas, Szita – Serdaroglu, Di -
dukh 0:3 (-5, -6, -12) Nem igazán volt
egy súlycsoportban a két páros. Az
osztrákok könnyedén szerezték pontja-
ikat, csupán az utolsó játszmában volt
némi esélyük a cellieknek. (0-1)
Egyéni, 1. kör: Kriston – Chen Weixing
0:3 (-2, -4, -1). Kristonnak esélye sem
volt a kínai ellen. Chen minden játéke-
lemben jobb volt. (0-2) Fazekas – Ser -
daroglu 0:3 (-11, -8, -5). Nem kezdett
rosszul Fazekas, az elsõ játszmában
gyõzelmi esélye volt. A folytatásban
sajnos már nem tudta tartani a lépést
ellenfelével. (0-3) Szita – Didukh 2:3
(9, -9, 7, -9, -6). Szita megtett minden
tõle telhetõt, küzdött szívvel-lélekkel,
de ezen az estén ez is kevés volt a
pontszerzéshez. (0-4).
2. kör: Fazekas – Chen Weixing 0:3 (-3,
-9, -9). Fazekas ezen a meccsen is

megmutatta, hogy még mindig na-
gyon jó játékos, de az osztrákok kínai
születésû nagyágyúját így is csak meg-
szorongatni tudta, legyõzni nem. (0-5)
Kriston – Didukh 1:3 (-5, -6, 7, -5). A
harmadik szettben Kriston jobban kon-
centrált, így le tudta gyõzni az ukrán
játékost. A meccs egészét tekintve
azonban nem volt esélye a sikerre. (0-
6) Szita – Serdaroglu 2:3 (6, 4, -3, -6, -
13). Szita ezúttal is nagyot játszott, kö-

zel volt ahhoz, hogy megszerezze a
egyetlen celli gyõzelmet, de a döntõ
szettben hiába volt 3 meccslabdája,
nem tudott nyerni. (0-7) Gyõztek: Chen
Weixing 2, Serdaroglu 2, Didukh 2,
Serdaroglu–Didukh páros.
Hazai pályán kezdte az idei Szuperliga
döntõjét a celldömölki együttes. Eddig
két alkalommal sikerült elhódítania
Klampár Tibor csapatának a gyõztesnek
járó serleget, ezúttal is címvédõként
jutottak el a fináléig. A két mérkõ zés -
bõl álló döntõ elsõ felvonása sajnos na-
gyon sima vereséget hozott, Szita Már -
tont leszámítva, egyetlen párosításban
sem volt esélye a celli játékosoknak a
pontszerzésre. Fazekas nagyot ment
ugyan Chen ellen, de a nagyobb tudás
elõtt végül fejet kellett hajtania. A 0-7-
es eredmény formalitássá tette az áp-
rilis 30-ai visszavágót, hisz a címvédés
ezúttal elmarad, csupán nagyon mini-
mális matematikai esélye maradt a ke-
menesaljai gárdának. 

»CSUKA LÁSZLÓ

Már az elsõ meccsen eldõlt a Szuperliga döntõje

r
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A mûvelõdési központ 2018-2019-es
ifjúsági hangverseny bérlete az utolsó
elõadásához érkezett. A zárókoncertet
a Savaria Szimfonikus Zenekar tagjai
adták, április 17-én.

A Filharmónia Magyarország ifjúsági
bérletének keretében a Savaria Szim fo -
nikus Zenekar tagjai mutatták be „Miért
szimfonikus?” címû koncertjüket az ifjú-
ság számára, melynek kapcsán a né zõ -
téren ülõ fiatalok megtudhatták, miért
ilyen gyönyörû a szimfonikus zenekar
összhangzása, milyen hangszercsopor-
tok alkotják a zenekart, és egy-egy

zenemû megszólaltatásához mennyi re
fontos a zenészek összehangolt, közös
játéka, hiszen a szimfónia nem más,
mint összhangzat, együtthangzás. A
koncert résztvevõi Thomas Kornél kar-
mesternek, mint a hangverseny mode-
rátorának segítségével nyerhettek be-
pillantást a szimfonikus zenekarok rej-
telmeibe, megismerhették az együttes-
ben játszó fa- és rézfúvós, vonós, vala-
mint ütõs hangszercsaládokat, és azt is
felfedezhették, hogyan jön létre a
szimfonikus hangzás, illetve, hogy a ze-
nekaron belül milyen a viszony az
egyes hangszercsaládok között. 

A Savaria Szimfonikusok öt zenemûvön
keresztül adtak ízelítõt a szimfonikus
muzsika gazdag világából, így elhang-
zott például a mindenki által ismert
„Örömóda” Beethoven IX. szimfóniájá-
ból, Brahms I. szimfóniájának 4. tétele,
továbbá Benjamin Britten: Variációk és
fúga egy Purcell témára. Aztán a film-
zenék világába is elkalauzolva a nézõ -
té ren ülõ ifjúságot, felcsendült az
„Orosz lánkirály” címû mese jól ismert
betétdala, valamint komolyabb vizekre
evezve „A Karib – tenger kalózai” címû
film zenéjének négy témája is. 

»RA

Szeptemberben indul az elsõ Vas megyei
alsó tagozatos magántanuló csoport
Kissomlyón. A Somolygó Tanoda oktató-
nevelõ csapata április 3-án kötetlen be-
szélgetésre várta mindazokat, akiket ér-
dekel egy örömteli, egyéni igényeket fi-
gyelembe vevõ, stresszmentes iskola lét-
rehozása. 

Magántanuló-csoport mûködésére van
ugyan példa az országban, de Vas me-
gyében a kétszázötven lelkes Kissom lyón
jön létre az elsõ ilyen szervezõ dés. A
még alakuló tanulócsoportban egyelõre
egy harmadik, egy második osztályos és
három elsõs van, a maxi mált létszám ti-
zenkét fõ, így vannak még szabad he-
lyek. A tanoda mûkö dését ismertetve

Kostyák Borbála szer vezõ-szülõ elmond-
ta, hogy a hét három napján a gyerekek
szakképzett, több évtizedes tapasztalat-
tal rendel kezõ tanítónõvel a kötelezõ
tantárgyakat tanulják, a hétköznapitól
eltérõ módszertani környezetbe ágyazva.
Ezen kívül lenne egy angolos nap, mely-
nek Kostyák Borbála és férje lesz a fe -
lelõse: kirándulnak, kézmû ves ked nek, lo-
vagolnak, fánkot sütnek, fára másznak,
és eközben csak angol nyelven folyik a
kommunikáció, hogy a mindennapokhoz
szorosan kapcsolódó  viszonyuk alakuljon
ki az idegen nyelvvel. A hét ötödik napja
pedig „A” és „B” hét váltakozásával va-
lósulna meg. Az egyiken Dénes Margit
erdõ- és élménypedagógus (nem melles-
leg a tanoda másik megálmodója) vezeti

a foglalkozásokat a környezeti nevelés
oldaláról közelítve a gyerekekhez, él-
ménypedagógiai módszerekkel, nagy
hangsúlyt fektetve a szociális készségek
fejlesztésére és kibontakoztatására. A
másik héten Kovács Dorottya grafikus a
mûvé szet oktatáson, kézmû vességen, vi-
zualitáson  keresztül alkotásra, önkifeje-
zésre ösztönzi a gyerekeket; férje, Csiszár
Máté pedig dráma foglalkozásokat tart
majd, színházi szerepjátékokkal és ha-
sonlókkal. A tanoda szervezõi szeretnék,
ha a kö telezõ iskolai tudáson túl sokféle
ismeretre tennének szert a gyerekek,
egy tágabb világképet kapnának, kreatí-
vak lennének, ki tudnának állni magu-
kért, és megtanulnának jó együtt mû kö -
désben dolgozni                   »REINER ANITA

„Mosolygó Somolygó” – magántanoda indul Kissomlyón

„Miért szimfonikus?” – ismeretterjesztõ koncert az ifjaknak 

A kiváló magyar orgonamûvész „Lords of
the Organ”sorozata az orgona legna-
gyobb szerzõit és örökéletû mûalko tá -
saikat mutatja be. Rákász Gergely kon-
certkörútjai keretében évrõl évre elláto-
gat Celldömölkre is. Legújabb bemutatója
május 12-én, vasárnap este 19.30-kor
lesz hallható a katolikus templomban.

A „Bach, Vivaldi, Italy” alcímet viselõ kon-
certanyag egy klasszikus zenei utazó
rocksztárt és egy otthonülõ zsenit idéz
meg: a koncerten a szellem találkozik az

érzékiséggel. Bach mindig intellektuális
kihívásként tekintett a zenére, Vivaldit vi-
szont elsõsorban az érdekelte, hogy mu-
zsikája elbûvölõ legyen. Szi gorú szerkesz-
tettség és Isten szolgálata az egyik olda-
lon; élénk érzelmeket közvetítõ, hangza-
tos dallamívek a másik oldalon. Zenei ta-
lálkozásuk nyomán az egyikük élete gyö-
keresen megváltozott. Az orgonahang-
verseny keretében négy csodálatos
remekmû (Bach: nagy c-moll prelúdium,
Vivaldi: Négy évszak- Tél, Vivaldi a-moll
concerto, és Bach: olasz koncert) rajzolja

fel a „miért” és a „miképp” útját, kettejük
jellemét. 
Ahogy azt Rákász Gergelytõl már meg-
szokhattuk, a zenemûvek elõadása mel -
lett mindig zenetörténeti háttérrel is alá-
támasztja az orgonáján éppen
felcsendülõ darabot. Ez most sem lesz
másként, így a május 12-i koncert ismét
egyszerre kínál jól ismert klasszikus mu-
zsikákat, új érdekességeket, és meglepõ
élményeket a hangszerek királyának ud-
vartartásából.

»REINER ANITA

Rákász Gergely ismét koncertezik városunkban
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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!


