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,,Régi mesékre emlékszel-e még?”
,,Gondolom, nincs kedvesebb szombat
az évben, mint a mai, amikor bezárul a
2012/13-as tanév...” – az alábbi szavak
minden diák örömére hangzottak el
június 15-én, a tanévzáró ünnepségeken. Alsóságon 9 órakor kezdődött az
évzáró ünnepély. A hetedik osztályosok
sorfala között ballagó leköszönő diákok
utoljára léptek be együtt a alsósági tornacsarnokba. A végzősöktől elsőként
Fehér László polgármester vett búcsút,
majd Rozmán László, a Járási Tankerület
igazgatója köszöntő szavait hallhatták
a jelenlévők. Az elköszönő tanulóktól a 7. osztályosok nevében Kertész
Andrea idézte fel a közös emlékeket.
A nosztalgiázást követően a ballagókat
könyvekkel jutalmazták tanulmányi
eredményeik, illetve közösségi munkájuk miatt. A végzősöktől Szabóné Kiss
Ildikó, a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájának igazgatója
Teréz Anya Az élet himnusza című költeményével búcsúzott el. A tagintézmény,
megragadva az ünnepélyes alkalmat,
szintén elköszönt Bors László testnevelő pedagógustól nyugdíjba vonulása
alkalmából. A búcsúzó szavak után az
elismerések átadása következett, melynek során könyvjutalomban részesültek
az osztályok legeredményesebb tanulói
és a közösségi munkában élen járó diákok. Az ünnepély végén Somogyi Áron
3. osztályos tanuló vidám verssel köszöntötte a nyári szünetet. A tagiskola
évzáróját követően városunk főterén a
Celldömölki Városi Általános Iskola végzős diákjait búcsúztatta intézményük.
Az ünnepséget a Tücsök Bábcsoport
műsora nyitotta meg, majd Rozmán
László, tankerületi igazgató búcsúbeszéde következett, aki megköszönte a
tanulók az erőfeszítéseit, kitartását és
türelmét. Az ünnepély Fehér László polgármester köszöntőjével folytatódott,
majd Danka Adél, a CVÁI igazgatója
sorolta fel az iskola kitűnő tanulóit és
azoknak, akik nevelőtestületi dicséretben részesültek, jutalomkönyveket adtak át. A hetedik osztályosok nevében
Novák Fanni Mónika Kipling-idézettel
búcsúzott a végzős diákoktól. Az ünnepély folyamán a nyolcadik évfolyam
dalban köszönt el osztályfőnökeitől,
tanáraitól és az intézmény tanulóitól.
Végül Danka Adél, az intézmény igazgatója vett búcsút a ballagóktól Teréz Anya gondolatait idézve, emellett
kitartást és nemes küzdelmet kívánt
nekik az előttük álló feladatok során.
A ballagás végén a búcsúzó diákok

mind egy-egy színes kívánság-léggömböt engedtek fel a magasba.
•••
Június 15-én a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában is megszólalt a tanév végét jelző csengőszó. Az ünnepély
a végzős diákok búcsúztatásával vette
kezdetét, a folyosókon felcsendült a
Gaudeamus Igitur és még jó néhány
ballagási ének. Az iskola udvarán felsorakozott nyolcadikos társaiktól elsőként
Nagy Donát és Vekszli Anna búcsúzott
el a hetedik évfolyamosok nevében.
Az énekkar szolgálata után Papp Ninetta 8. osztályos tanuló emlékezett
vissza társai nevében az iskolában eltöltött évekre, látta el jó tanácsokkal a
nyomdokaikba lépő hetedikeseket, s
mondott köszönetet a nevelőknek és
a szülőknek a megértésért, türelemért
és szeretetért. A ballagó diákokat Czu-

por Attila igazgató is köszöntötte, aki
elbocsátó üzenetében arra hívta fel a
figyelmüket, hogy gyökereik mindig
emlékeztetni fogják őket arra, hogy
honnét indultak, az itt kapott szárnyak
pedig lehetővé teszik azt, hogy merjenek álmodni és képesek legyenek
továbblépni az életben. A ballagást
közvetlenül a tanévzáró követte. A negyedik osztályos Tóth Rebeka és Sarlós
Napsugár a közeli vakációról szavalt,
majd Kirner Antal Zoltán katolikus plébános szólt a benedekesekhez. Az ünnepség folytatásában a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola Fejlesztéséért
és Tanulóiért Alapítvány díjainak átadására került sor, melynek első fokozatát Papp Ninetta, második fokozatát
Gergye Vivien kapta. Végezetül a különböző tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és a
jó tanulmányi eredményt elérő tanulók
jutalmazásával zárult a 2012/2013-as
tanév.
»KR – VZS

A csengőszó ugyanúgy szólalt meg a Városi Általános Iskolában, mint tavaly
ilyenkor. Egy év alatt mégis sok minden megváltozott. A tanárok a régiek
maradtak, a végzősök helyett új diákok jöttek, az intézmény pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fennhatósága alá került. Celldömölk Város
Önkormányzata az államosítást követően is részt vesz az iskola életében,
bizonyítja ezt a néhány hete átadott új műfüves pálya is, mely Belügyminisztériumi támogatásból, önkormányzati önrész vállalással valósult meg. Celldömölki látogatása során Bajnai Gordon, volt miniszterelnök is büszkén figyelte
az iskola fejlődését és emlékezett vissza azokra az időkre, amikor 2011-ben
a régió legnagyobb európai uniós támogatásával a XXI. század oktatási intézményévé alakult át a Városi Általános Iskola és ezzel egy teljesen megújult
iskolakomplexum lett, ahol közel 1000 diák tanulhat modern környezetben.
A volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy büszke arra, hogy részese volt
ennek a döntésnek, de leginkább a celldömölkiek és a város vezetője lehet
büszke arra, hogy érvényesíteni tudta a helyiek érdekét és végigvitte azt a
fejlesztést, ami mintául szolgálhat sok más településnek az országban.
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A kórház működési rendjét és aktuális
kérdéseket vitattak meg a képviselők
Nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta
2013. június 26-án Celldömölk Város Képviselő-testülete. Napirend előtt a városvezetés nevében Fehér László polgármester
és Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony, valamint a Kemenesaljai Egyesített
Kórház igazgatója, dr. Farkas Péter Imre
köszöntötték dr. Kovács Zoltán háziorvost,
aki a Pécsi Tudományegyetem megbízólevelét vehette át a háziorvosok gyakorlati
oktatásban való aktív részvételéért. Söptei Józsefné alpolgármester-asszony megköszönte a Dömölki Napok szervezésében
nyújtott segítséget Rác Dénes evangélikus lelkésznek, a város képviselőinek, az
Ádám Jenő Zeneiskola pedagógusainak
és növendékeinek, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület tagjainak, a KMKK és

a Városgondnokság dolgozóinak, valamint a polgárőrségnek és mindazoknak,
akik tevékenyen segítették a rendezvénysorozat sikerességét. Benkőné Remport
Lilla köszönetet mondott azért, hogy Az
én városom, Celldömölk című kiadványhoz készült alkotások aukciójából befolyt
összegből Frédi-Béni kisautókat tudtak vásárolni a bölcsődések számára. Köszönetet mondott továbbá képviselőtársának,
Budai Bernadettnek, akinek jóvoltából az
intézményben szervezett gyermeknapon
a gyermekek ingyen fagylaltozhattak, illetve Rozmán Ferenc vállalkozónak, aki
sétakocsikáztatta a kisdedeket. Karádi
Mihály képviselő köszöni a gimnázium
tanulóinak segítségét, akik becsülettel
helytálltak az árvízi védekezésnél. Július

Megvan a négyezredik látogató

Több mint négyezren látták már az április 26-án nyílott Munkácsy-kiállítást.
Néhány hete még arról számolhattunk

be, hogy kiemelt figyelmet kapott a
tárlat kétezredik vendége, június 19én pedig már a négyezredik látogatóját köszönthették a kiállítóhelyen. A
kétezredik érdeklődő a kiállítás megnyitását követő 27. napon érkezett a
művelődési központba, a következő
„kiemelt sorszámú” – négyezredik - látogatóra pedig 28 napot kellett várni. A
szerencsés nyertes egy 17 fős pedagógus csoport lett. Mivel a társaság nem
akart sorsot vetni, ezért a vezetőjük,
Harkainé Füzes Rita fogadta a gratulációt, aki elmondta, hogy Kőszegről
a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből

1-jei hatállyal nevezték ki a Vulkán Gyógyés Élményfürdő élére dr. Németh Gábor
közgazdászt, aki a Cellenergo Kft.-nél is
feladatokat fog ellátni.
A továbbiakban elfogadta a testület a
város Esélyegyenlőségi Programját, a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet. Egy törvényi szabályozás miatt a
XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek nevének helyi
feladatairól döntöttek a képviselők, az
érintett utcák lakóit külön tájékoztatni
fogják a folyamatról. Véleményezték a
Celldömölki Városi Általános Iskola, valamint az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatói
álláshelyére kiírt pályázatokat. Mindkét
helyre egy-egy pályázat érkezett az eddigi igazgatók személyében: Danka Adél
és Bejczi Károly kinevezését támogatta a
Képviselő-testület, döntéshozó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lesz.
»LA
érkeztek Celldömölkre nevelőtestületi
kirándulás keretében. Kifejezetten a
kiállítás kedvéért időztek városunkban,
az úti cél valójában a pápai Esterházy-kastély volt. A pedagógusok között
ott volt Domsa Károly, aki nemcsak
műkedvelőként, hanem rajztanárként
is szemügyre vette a kiállítást. Véleménye szerint a tárlat széleskörű ismeretet ad Munkácsy Mihály életművéről,
akinek munkásságát tanórán keresztül
ismertetik meg a fiatalokkal. A pedagóguscsoport vezetőjének Fehér László
polgármester gratulált és adott át egy
ajándékcsomagot a város nevében.
A július 30-ig látogatható tárlat a hét
minden napján délelőtt 9 órától este
20 óráig látogatható.
»VAJDA ZSUZSA

Celldömölkön ülésezett a megyei közgyűlés
Kihelyezett ülését tartotta június 28-án
Vas Megye Közgyűlése Celldömölkön,
a Városházán. Az ülés elején először
a város polgármestere, Fehér László
köszöntötte a közgyűlés tagjait, nagy-

kOváCs FerenC, a Megyei közgyŰlés elnöke átaDJa a BizOnyságlevelet
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vonalakban bemutatta Kemenesalja
fővárosát, az itt végbement fejlesztéseket. A szót Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke vette át, aki a
napirendi pontok tárgyalása előtt bizonyságlevelet adott át azoknak a Vas
megyei települések vezetőinek, akiknek az adósságállományát a kormány
átvállalta (5000 fő alatti települések).
A hivatalos ceremónia után a közgyűlés
megkezdte az érdemi munkát. Az ülés
legfőbb témája Vas megye új területfejlesztési koncepciójának kidolgozása
volt, amely alapján ősszel elő tudják
készíteni azokat a pályázatokat, amelyekre – a remények szerint - a harmadik negyedévben már lehet pályázni a

vállalkozásoknak, önkormányzatoknak
és a különböző fejlesztési cégeknek. A
Vas megyei nemzetiségek helyzetéről
a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei számoltak be, majd Dr.
Szép Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Vas Megyei Igazgatóságának
igazgatója a megye agrárgazdálkodását mutatta be. A képviselők beszámolót hallhattak az ifjúság egészségügyi
állapotáról, majd zárt üléssel ért véget
a tárgyalás. A napi program ezzel azonban nem ért véget, a közgyűlés tagjai
délutánra beütemezték a Munkácsy-kiállítás és a Kemenes Vulkánpark megtekintését is, a városnéző túra a Ság
hegyen fejeződött be.
»VZS
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Háziorvosként és oktatóként is jeles
Dr. Kovács Zoltán
háziorvos, a központi orvosi ügyelet vezetője évek
óta részt vesz a
háziorvos-növendékek gyakorlati
oktatásában. Oktatói munkáját a
Pécsi Tudományegyetem megbízólevéllel ismerte
el, melyet a Kemenesaljai Egyesített
Kórház igazgatója, dr. Farkas Péter
adott át a képviselő-testület júniusi
nyílt ülésén, ahol Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester-asszony és képviselőtársai is
kifejezték elismerésüket.

Dr. Kovács Zoltán 1985 óta foglalkozik
háziorvoslással, családorvoslással. Kár-

pátalja szülötteként Salánkon kezdte el
a hivatását gyakorolni, majd három évig
mentőorvosként dolgozott, ezt követően került Magyarországra 1991-ben. 11
évig Vönöck háziorvosa volt, 2003-tól
pedig Celldömölkön látja el a praxisához tartozó pácienseket. A beteggyógyítás mellett a szakorvosképzésben
résztvevő rezidensek, gyakornokok
oktatását is kiemelt feladatának tartja.
„Magyarország szerintem Európa egyetlen országa, ahol kiöregedőben van
az orvostársadalom; több ezer kollégám nyugdíjas korban űzi a szakmát,
gyógyítja a betegeit. Ezért érzem úgy,
hogy szükséges egy fiatal nemzedék
kinevelése, akik felkészülten vehetik
át a praxisokat – mondja a háziorvos,
aki hozzáteszi azt is, hogy a nála megforduló rezidensek, orvostanhallgatók
példaértékű lelkesedéssel viszonyulnak

leendő szakmájukhoz. Oktatóként elsősorban a gyakorlati tudást alapozza
meg, a háziorvoslás gyakorlati fortélyait
igyekszik átadni az ifjú nemzedéknek.
Az elmúlt öt évben dr. Kovács Zoltán
évente egy háziorvost „adott” a hazai
orvostársadalomnak: dr. Császár Veronikát, aki Sárváron látja el a háziorvosi
teendőket, dr. Léka Tibort, aki Farkasgyepűre került, dr. Várnai Lillát, aki a
kaposvári Kaposi Mór Kórház sürgősségi-betegellátó osztályának orvosa lett,
és dr. Hang Dórát, aki július 1-ig Egyházashetyén, azt követően Szombathelyen folytatja a tevékenységét. Jelenleg
is van egy tanítványa, Nagy Adrienn, aki
szintén erre a pályára készül, gyakorlati idejét az alsósági rendelőben tölti.
A háziorvosi teendők ellátása mellett
dr. Kovács Zoltán négy éve ügyeletvezetőként is tevékenykedik. A központi
ügyelet járási szinten 28 település mintegy 30.000 lakosát látja el hét közben
16 órában, hétvégén 24 órában. »VZS

Tehetséges fiatalokat támogat a Kemenesaljai Baráti Kör
Jelenleg több mint száz tagot számlál a
Kemenesaljai Baráti Kör, mely a korábban
Gábor Áron, majd Berzsenyi Dániel nevét
viselő gimnáziumban érettségizett és Kemenesaljáról elszármazott öregdiákokat
kovácsolja össze évtizedek óta. A június 8-i
közgyűlés elején két elhunyt tagtársukra,
Kiss Ferencre és Bíró Ferencre emlékeztek
a jelenlévők egyperces néma felállással.
Pálné Horváth Mária köszöntőjét követően a kör elnöke, Dr. Zsiray Ferenc vette át
a szót, aki elmondta, hogy mindig öröm
számukra Celldömölkre hazajönni. Nemcsak a nosztalgia hatja át a találkozásokat, az egyesület aktív társadalmi életet
is él, lehetőségéhez mértén különböző
pályázatokkal és ösztöndíjakkal igyekszik
támogatni a fiatalokat. A hagyományos
Jónás–Szente pályázatot az idei évben is
meghirdették a helyi középiskolások körében. A versenyre négy kategóriában,
összesen 18 diák adta le pályaművét a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző

Iskolából. Irodalom, képzőművészet, népművészet és egyéb kategóriában lehetett
nevezni, voltak, akik több alkotást is a zsűri
elé vittek. Az eredményhirdetést egy rövid
prezentáció előzte meg. Boznánszky Anna
a pályázat névadóinak munkásságát, Szente Imre és Jónás Márton életútját méltatta.
A bemutatott anyaggal Paluska Marcell
és Sali Dávid 10. H osztályos tanulók neveztek a versenyre. Az egyes kategóriák
nyerteseinek díjazását követően a minden
évben kiosztásra kerülő „Év diákja címet”
hirdették ki. Az idei tanévben a gimnazisták közül Varga Alexandra 12. H osztályos
tanuló érdemelte ki ezt a címet, a szakiskolából pedig Kozári Edina, a 12. A osztály
tanulója kapta meg példamutató közösségi munkájáért. Az ünnepélyes díjátadást
követően a Berzsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképző Iskola anyaintézményének
történetét elevenítették fel a gimnázium
9. A osztályos tanulói: Erdélyi Regina és
Szabó Márk.

Egy polgár életművének csúcsa
Június 26-án Mészáros Tibor irodalomtörténész előadásán vehettek részt az
érdeklődők a művelődési központ könyvtárában. Az est témája Márai Sándor életéhez és munkásságához kapcsolódott.
A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság
ünnepi könyvheti rendezvényén elsőként Németh Tibor, a könyvtár vezetője
köszöntötte a jelenlévőket és azt a Mé-

száros Tibort, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárának munkatársa és egyben
a Márai-hagyaték kezelője. A program
aktualitását Márai Sándor Hallgatni akartam című művének megjelenése adta.
A könyv az Egy polgár vallomásai című
regénye III. kötetének első néhány fejezetét tartalmazza. Az irodalomtörténész
beavatta a hallgatóságot a költő életé-

A Jónás-Szente pályázat eredményei
2013-ban:
Irodalom kategória: 1. Szakos Bence
12. H – Dallamkeresgélés • 2. Ipsics Áron
10. H – Út • 2. Varga Alexandra 12. H –
Magyar mese • 3. Horváth Kármen 9. A
– Carmen
Különdíj: Paluska Marcell és Sali Dávid
10. H – Fák • Erdélyi Regina és Szabó Márk
9. H – Együtt a gimnáziumért! • Sipos
László és Tóth Ákos 11. H – SP • Magyar
Roland 9. B – Csodaszarvas
Képzőművészet: 1. Tóth Patrícia 10. A –
Ribizli • 2. Kozári Edina 12. A – Magány •
3. Horváth Eszter 10. A – Sajtos pogácsa
Népművészet:
1. László Attila 12. C – Gerlepár
Egyéb alkotó művészet: 1. Ekler Dorina
10. A – Művészet • 2. Kozári Edina 12. A
– Gyöngy • 3. Nider Áron 12. A – Torony
Különdíj: Ábrahám Gábor 11. C – Terv •
Gadácsi Júlia 11. H – Kacskaringó.
be, és bemutatta Márai legjelentősebb
alkotását képek segítségével. A magyar
irodalom egyik remekművében Kassához, a polgársághoz, illetve az európai
kultúrához való elkötelezettségéről vall
a költő, emellett gyermekévei tájaira, a
Felvidékre, ifjúkori élményeinek színhelyeire kalauzolja el olvasóit. Mészáros Tibor hangsúlyozta, hogy Márai igyekezett
minden művében megörökíteni önmagát. A posztumusz Kossuth-díjas magyar
író 1989-ben hunyt el Kaliforniában. »KR
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Kiemelkedő tehetségek városunkban

Június 14-én első alkalommal rendezte
meg a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézménye a Tehetségek napját, amikor
is összegyűlnek az iskola tehetséges tanulói. Elsőként Fehér László polgármester köszöntötte a diákokat, majd Rozmán
Lászlónak, a Celldömölki Járási Tankerület
igazgatójának beszédét hallhatták a jelenlévők. A továbbiakban Novák Fanni,
7. osztályos tanuló mondta el Káldi János

Kemenesalja című költeményét, az iskola
énekkarát, valamint Dénes Petra és Boros Boglárka zenés műsorát hallhatták a
résztvevők. Végezetül Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatója
fejezte ki ünnepi gondolatait, majd jutalomkönyvekkel ajándékozták meg azokat
a tanulókat, akik országos és megyei szintén valamely szakterületen kiemelkedő
eredményt értek el.
•••
Több mint egy évtizedes hagyománya
városunknak, hogy minden évben ünnepélyes keretek között jutalmazzák a Jó tanuló, jó sportoló diákokat. Az idei évben
június 27-én vehették át a Szentháromság
téren a tanulók és felkészítő pedagógusaik a megérdemelt díjakat. A rendezvényen elsőként Fehér László polgármester
köszöntő szavait hallhatták a jelenlévők.
A városvezető megköszönte a pedagógusok odaadó oktató munkáját és a diákok
kitartását. Rozmán László, a tankerület
igazgatója is köszöntötte a megjelenteket,
aki elmondta, hogy sok a tehetséges fiatal,
és hangsúlyozta, hogy nehéz példaképpé

válni, de még nehezebb annak maradni
kitartás nélkül. Dalnoki Ágnes, az Apáczai
Kiadó kommunikációs vezetője is megosztotta gondolait a hallgatósággal a Kiadó
és igazgatója, Esztergályos Jenő nevében.
Az ünnepi szavak után az elismerések átadása következett, melynek keretében
olyan celldömölki jó tanuló és jó sportoló
tanulók vehettek át jutalomkönyvet, oklevelet, akik a 2012/2013-as tanévben
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a különböző tanulmányi illetve sportversenyeken. Az élen járó diákokat városunk négy
oktatási intézményéből díjazták, így a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, a Celldömölki Városi Általános Iskola,
a Szent Benedek Katolikus Általános iskola
valamint az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei illetve felkészítő tanárai részesültek
elismerésben. Egyénileg „Celldömölk Kiváló Tanulója” valamint a „Celldömölk Kiváló
Sportolója” díjak kerültek kiosztásra, míg
a csoportok a „Celldömölk Kiváló Tanulói
Csapata” illetve „Celldömölk Kiváló sportolói csapata” elismeréseket vehettek át
a tanulók. A díjkiosztást tombolasorsolás
követte, majd a művelődési központ előtti
téren a szórakozásé volt a főszerep. »KR

Versenyeredmények az Alsósági Tagiskolában
A Pannónia Ring Megyei Sportnap kerékpáros ügyességi versenyén 1. helyezést
ért el Tóth Zoltán 5. osztályos tanuló,
felkészítője Kondics Balázs. Ugyanezen a
rendezvényen 1849 méteres futásban 6.
helyet érdemelt ki Sztojka Olivér a 7–8.
osztályosok kategóriájában, 8. helyezést
Pázsi Máté az 5-6. osztályosok között,
1000 méteren pedig a 12. helyet érdemelte ki Horváth Bianca a 4. osztályosok
között. A mi hegyünk, a Ság c. rajzverseny
1. helyezettje lett Kókai József 4. osztályos
(felkészítője: Radányiné Nováki Márta), 2.
helyezett Németh Márk 8. osztályos, különdíjas pedig Bakk Kristóf, szintén 8. osztályos tanuló (mindkettőjük felkészítője:
Skriba Zsoltné). A Weöres Sándor megyei
rajzpályázaton eredményesen szerepelt
Farkis Evelin 6. osztályos tanuló, aki a 658

Eredményes Szent Benedekes tanulók
Litteratum Országos Tesztverseny német nyelvből, megyei I. hely Orbán
Bálint és 2. hely Pethő Botond. Felkészítő tanáruk: Gaszak Gábor.
Az én Grimm mesém a GOETHE Intézet által szervezett országos rajz-
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pályamunkából a négy díjazott közé jutott.
A Kárpáti Kelemen Megyei Történelmi
Versenyen 2. helyezést ért el a Bakk Kristóf, Árvai Tímea, Németh Luca alkotta csapat, felkészítőjük: Soósné Imre Gyöngyi.
Az Apáczai Kiadó által rendezett komplex
tanulmányi csapatverseny országos döntőjén 3. helyezést ért el a Radányi Gréta,
Balogh Máté, Szabó Tamás alkotta csapat,
felkészítőjük: Nagy Jánosné. A Megyei Informatika-verseny III. helyezését hozta el
Nagy Tünde, felkészítője: Radányiné Nováki Márta. A Weöres Sándor versmondó
verseny különdíjasa lett Somogyi Áron,
felkészítője: Radányiné Nováki Márta.
A Dukai Takács Judit versmondó verseny
különdíjában részesült Gasparics Laura,
felkészítője: Szabóné Kiss Ildikó. A Weöres Sándor rajzpályázaton 1. helyezést ért
versenyen több száz rajz közül hét
tanulóét választották ki kiállításra, illetve naptárat készítenek műveikből.
A versenyzők: Molnár Orsolya, Nagy
Dorka, Nagy Laura Anna 4. o. tanulók
és Nagy Viktória, Kálmán Diána, Vravuska Zsófia 6. o. tanulók. Felkeszítő
tanáraik: Horváth Gyöngyi, Molnár Istvánné és Gaszak Gábor.

el Bakk Kristóf és Tóth Vivien, 3. helyezést Gasparics Laura, különdíjban részesült Mogyorósi Virág, felkészítőjük: Skriba
Zsoltné. A Megyei Rajzverseny 3. helyezettje lett Bakk Kristóf, 5. helyezettje: Farkis Evelin, felkészítőjük: Skriba Zsoltné.
A mi városunk Celldömölk rajzpályázat:
díjazottai: Gasparics Laura, Gáspár Glória,
Hartai Cintia, Kertész Andrea, Nagy Klaudia, Németh Márk (felkészítőjük: Skriba
Zsoltné), valamint Kókai József (felkészítője: Radányiné Nováki Márta).
A sport terén atlétikában, kalapácsvetés versenyszámban szerepelt eredményesen az alsósági tagiskola tanulója,
Németh Zsanett, aki Németh Zsolt vezetésével a Dobó SE színeiben versenyez,
és szinte minden versenyen a második
helyet sikerült megszereznie.

Gratulálunk!
Előző lapszámunk nyertese:
Somogyiné Kiss Mária
9500 Celldömölk, Sági u. 18/c.
Nyereményét – a tíz alkalmas szoláriumbérletet – a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár
recepcióján veheti át.
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» PORTRÉ

Régi-új vezető a Városi Óvodában

Gasztonyiné Fódi Zita, a Városi Óvoda
vezetője öt év után ismét bizalmat
kapott Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulási
Tanácsától az óvodavezetői feladatok
ellátására. Az intézményvezető ezzel a
második ciklusát kezdi meg, megbízatása 2018-ig szól. Az elkövetkezendő
évek feladatairól, kihívásairól és az
azt megelőző időszakról kérdeztem az
óvodavezetőt.

»Miért érzi hivatásának az óvónői pályát?
– Már általános iskolás koromban elhatároztam, hogy óvónő leszek, mindig is
szerettem a gyerekeket. Szombathelyen,
az Entzbruder Dezső Szakközépiskolában
végeztem óvónőként, ezt követően kerültem – 1979-ben – az akkor még működő
Mikes úti óvodába. Egész életemben a folyamatos képzés híve voltam. 1982-ben
levelező tagozaton végeztem el Sopronban az óvónőképzőt, majd az élet úgy

hozta, hogy hátrányos helyzetű gyermekekkel kerültem kapcsolatba, ami elég
motivációt jelentett ahhoz, hogy fejlesztő
pedagógus szakvizsgát tegyek. 2004ben a Vörösmarty úti tagóvoda tagintézmény-vezetője lettem, majd 2008-ban,
az akkori igazgató nyugdíjba vonulásával,
megpályáztam az óvodavezetői állást,
amit sikerült elnyernem. Ez a feladat
újabb kihívások elé állított, úgy éreztem,
hogy a magas színvonalú munkavégzéshez tovább kell bővítenem az ismereteimet, ezért 2012-ben elvégeztem a
közoktatás-vezetői szakirányt.
»Az ötéves vezetői státusz lejártával a
fenntartó ismét bizalmat szavazott…
– 2013. július 31-vel az első intézményvezetői ciklusom járt le, amit a fenntartó a
törvényi rendelkezésnek megfelelően pályáztatás nélkül meghosszabbíthatott. Jó
érzéssel tölt el, hogy a képviselő-testület,
a társulási tanács és a nevelőtestület is
bizalmat szavazott nekem, támogatásuk
megerősít abban, hogy helyes úton járok.
»Milyen vezetői elveket tart szem előtt?
– Számomra mindig az intézménybe
járó gyermekek érdeke az első. Ugyanakkor próbálok olyan vezetői szemmel
gondolkodni, hogy a munkatársaimmal
is megtaláljam a közös hangot, és az
együttműködés szellemében folyjon az
óvodai munka. Legfőbb feladatunk, hogy
a törvényi változásokat mindenkor szem
előtt tartsuk, az élet változásaihoz pedig
alkalmazkodjunk.

,,Nem a szigorúságról voltam híres”
A 2012/2013-as tanévben már nem
vett részt a tanításban, de továbbra is
a diákok és a pedagógus kollégák rendelkezésére állt. Mindenki szívébe zárta
Bors László tanár urat, akit június 15-én
hivatalosan is elbúcsúztattak az alsósági
tagiskolában. Több mint három évtizede
gazdagítja a tanári kart a sárvári származású pedagógus, megfordult már Pécsett, Zalaegerszegen, pályafutásának
felét pedig itt, Celldömölkön töltötte.

»Milyen indíttatásból választotta a testnevelés szakot és milyen múltra tekint vissza
pályafutása?
– Általános iskolai éveim alatt testnevelő
tanárom, Márton János döntő hatással volt
rám a pályaválasztásomat illetően. Már
gyermekkorom óta sok időt és energiát fordítottam sportolásra. Próbáltam testhezálló
pályát választani, így 1975-től a Pécsi Tudományegyetem földrajz-testnevelés sza-

kára iratkoztam be. Az utolsó félévemben
engedélyezte az állam, hogy taníthassak
testnevelést, így betekintést nyerhettem
az oktatásba, majd 1979-ben megszereztem diplomámat. Még ebben az évben
átköltöztem családommal Zalaegerszegre
és a megye legjobbnak számított általános
iskolájában tanítottam földrajzot és testnevelést. Azért is választottam a pedagógus
pályát, mert mindig is gyermekközpontú

»Mi a jó nevelői munka lényege?
– A gyerekek életkori sajátosságai ugyanazok, mint 30 évvel ezelőtt. Örökérvényű
igazság továbbá, hogy gyermekszeretet
nélkül nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni. Ugyanilyen fontos, hogy
a szülőket is bevonjuk az óvodai életbe,
érezzék ők is, hogy részesei az itt folyó
munkának.
»Milyen tervek vannak az elkövetkezendő öt évre?
– Tervek mindig vannak, a lehetőségeket pedig a pályázatokban kell keresni. Két nagyobb pályázatot adtunk be a
közelmúltban. Az elmúlt években teljes
felújításon ment keresztül a Vörösmarty
úti óvoda, kisebb rekonstrukción esett át
a sági tagóvoda. A székhely intézmény,
vagyis a Koptik úti óvoda 2002-ben lett
felújítva, így most ennek az épületnek
az infrastrukturális fejlesztése van soron.
A pályázatot nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre és csoportszoba bővítésre adtuk
be. A másik projekt a sági konyha felújítására, eszközvásárlásra vonatkozik.
»Milyen létszámmal kezdődik a következő óvodai nevelési év?
– Az előző évhez képest csökkent a
gyermeklétszám az intézményben, ami
csoportbontás szempontjából ideális
lesz, hiszen egyénileg is többet tudunk
foglalkozni a gyerekekkel. Több mint
290-en járnak a Városi Óvodába, ami
14 csoportot jelent. A Koptik útiban 5,
a Vörösmarty tagintézményben 6, míg az
alsósági tagóvodában 3 csoport indul a
2013/2014-es évben.
»VZS
voltam, pályafutásom alatt pedig igyekeztem mindenkiben felfedezni a tehetséget,
és próbáltam egészséges életmódra nevelni a diákokat rendszeres mozgással.
»Aztán Celldömölkön is megismerhették a
diákok… Hogyan került kapcsolatba városunkkal?
– 1994-ben visszaköltöztem Sárvárra, majd
pályázat útján a Berzsenyi Dániel Gimnáziumba kerültem, mint helyettesítő tanár. Kilenc évig tanítottam testnevelést és
alkalmanként földrajzot is. 2003-ban az
alsósági iskolában folytattam tovább az
oktatói munkát. Elmondhatom, hogy közel
húszéves celldömölki pályafutásom alatt
rengeteget fejlődött a település a sport
területén, gondolok itt az Alsósági Sportcsarnokra, az uszodára, valamint a műfüves pályákra. Sokat nyújtott nekem ez a
város és a szívemhez nőtt. Új ismerősöket
szereztem, kedves kollégákat, diákokat és
tehetséges sportolókat ismerhettem meg.
Mindig szívesen jövök ide vissza, és ezúton
szeretném megköszönni a celldömölkiek
»KARVALICS ROXÁNA
szeretetét.
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Európa a polgárokért, a fiatalokért

Június 24. és 28. között került megrendezésre Celldömölkön a Testvérvárosok
Ifjúsági Találkozója. Az egyhetes programsorozatnak a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár adott otthont.
Az ötnapos program első alkalommal
szerepelt a település életében. Városunk
már hosszú ideje ápol testvérvárosi kapcsolatokat, melynek célja elsősorban a
diákok, fiatalok, hagyományőrző csoportok és családok látogatása, valamint a
kulturális értékek kölcsönös bemutatása.
Pálné Horváth Mária elárulta, hogy már
4. alkalommal nyújtották be pályázatukat Brüsszelbe az „Európa a polgárokért”
nevű projektre. Ennek az uniós projektnek az egyik lehetősége a testvérvárosi kapcsolatok építése volt. A három
sikertelen próbálkozás után már nem
egy konkrét rendezvény támogatására
adták be a pályázatot, hanem meghatároztak egy célcsoportot, akiket bevonva megvalósították az elképzelésüket.

A választás a fiatalságra esett, hiszen a
kiírók szándéka, hogy az elöregedő Európával szemben a fiatalokat megtartó
Európát támogassa. A szervezők célul
tűzték ki, hogy Celldömölk testvérvárosainak fiatal polgárai úgy maradjanak hűek
szülőföldjükhöz, hogy közben európai
gondolkodásúak legyenek és megismerjék egymást. Városunk polgármestere,
Fehér László a Városházán köszöntötte a program résztvevőit. Celldömölk
1990–1994 között vette fel a kapcsolatot a közel 4000 lakosú Serramazzonival, majd 2000-ben Erdőszentgyörggyel,
2003-ban az ausztriai Neudauval, idén
pedig Munkáccsal létesített testvérvárosi
kapcsolatot. Az erdélyi Erdőszentgyörgyről és az olaszországi Serramazzoniból érkeztek csoportok erre a kulturális
programsorozatra, melyen a helybeli fiatalokkal együtt közel 100 fő vett részt.
A serramazzoni fiatalok különösen örültek
a heti programsorozatnak, hiszen egyedül Celldömölkkel ápolnak testvérvárosi
kapcsolatot. A fiatalok délelőttönként
műhelymunkán vettek részt, melynek
lényege az európaiság erősítése volt.
A közös munka során megismerkedhettek
egymás kultúrájával, társadalmi életével,
valamint szülővárosuk látványosságaival. A kreativitás szintén fontos szerepet kapott a programokban. Készítettek
graffitit, ábrázoltak egy életfát olyan szavakkal, mint testvériség, hazaszeretet,
összetartozás, emellett megörökítették

lakóhelyük szimbólumait. Természetesen
a sport és a szórakozás sem maradhatott
ki a programokból. A testvérvárosi és a
helyi fiatalok számot adtak ének, illetve
tánctudásukról a KMKK színháztermében. Felléptek az Energy Dance Sporttánc
Egyesület tagjai, a Rocky Dilly táncosai, a
Kemenesalja Néptánccsoport, a Pop-rock
zenekar Serramazzoniból, valamint a 100
Fonat Kulturális Egyesület néptáncosai
Erdőszentgyörgyről. A Bodor Péter Kulturális Egyesület színjátszói, illetve a Soltis
Színház tagjai műsorukkal szintén lekötötték a figyelmet, valamint zenés-táncos
mulatság is várta esténként az ifjúságot.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdőben
úszóversenyen és labdarúgó tornán mérethették meg magukat a sportkedvelők,
majd a versenyzőket a Vasvirág Hotelben
díjazták. A helyi termékek is bemutatásra kerültek, az érdeklődők a KMKK előtti
téren tekinthették meg a városok portékáit. Nagy népszerűségnek örvendett a
csütörtök esti Zene hídjai című program,
melyen énekesek, hastáncosok, valamint a Leslie Night és a Makoya együttes
tagjai léptek a színpadra, később pedig
a Vad Fruttik zenekar szórakoztatta a
közönséget. Záró rendezvényként pedig
zenés gasztro-parti várta az ifjúságot
a Tabán zenekar közreműködésével a
Horgásztó környékén. A heti programsorozat után mindenki az újratalálkozás
reményében búcsúzott el. Rengeteg új
élménnyel térhettek haza, kultúrájukkal
pedig városunkat gazdagították, emellett
új barátságok szövődtek Európa polgárai
között.
»KARVALICS ROXÁNA

Numizmatikai nyári egyetemnek adott otthont városunk
Az éremverés születésétől kezdve
a papírpénzek hamisításáig, sokféle téma került szóba a június 7–9.
között megrendezett XXV. Numizmatikai Nyári Egyetemen, mely városunkban jubilált. A szakmai napon
résztvevők színvonalas előadásokon
vehettek részt és megismerhették
Celldömölk nevezetességeit is.
Jubileumát ünnepelte idén az egykori
kultúrpolitikus, a jeles pénztörténész,
Hóman Bálint nevével fémjelzett Numizmatikai Nyári Egyetem. A régi pénzérmék
szerelmeseinek legnagyobb szakmai fóruma nagy érdeklődés mellett zajlott,
a június 7-én kezdődő rendezvényre az
ország különböző tájáról közel nyolcvanan érkeztek. Az éremgyűjtők éves
továbbképzése ünnepélyes megnyitóval
vette kezdetét, ahol dr. Török Pál, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke
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méltatta az amatőr és hivatásos gyűjtők
több évtizedes hagyományát. „Az esemény célja, hogy a numizmatika, mint a
történelem segédtudománya, minél szélesebb körben ismertté váljon” – mondta
az éremgyűjtők vezetője. A megnyitón
beszédet mondott Kovács Ferenc, a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke és Karádi Mihály, Celldömölk Város Képviselő-testületének tagja. Az eseményt Novák Fanni
Mónika verssel színesítette, majd a 25.
évfordulóra szervezett emlékkiállítás
nyílt meg. A háromnapos találkozón a
téma legismertebb szakemberei tartottak előadásokat az éremverés születéséről, a papírpénzek hamisításáról és
a fémpénzek tisztításáról. Az egyetem
hallgatói megismerkedhettek a kitüntetések és jelvények eredeti és másodpéldányaival, mindemellett a Habsburg
Birodalom rézpénz veréséről hallhattak
érdekességeket és még borlovag-ava-

tásra is sor került. A szakmai programot
városnéző séta színesítette. A házigazda
szerepét a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Celldömölki Csoportja töltötte
be. A dr. Hollósy István vezette celli szervezet kiemelkedő bázist jelent országos
vonatkozásban, évente éremgyűjtő találkozókat szerveznek, valamint aktuális
kiállításokkal teszik még ismertebbé ezt
»VAJDA ZSUZSA
a szenvedélyt.
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» VEGYES

Sükösd József (1928–2013)
Az idő eljár. Ismerősök maradnak el
a megszokott környezetből, a barátok is fogyatkoznak.
Emlékeinkben élnek tovább. A közelmúltban Sükösd
Jóska – egy örökmozgó, közéleti, érdeklődő ember, aki sokat tudott a város
életéről, hétköznapjairól, a 84 éve alatt
maga is sok mindent átélt – hagyott itt
bennünket.
A celli vasutas társadalom meghatározó személyisége, széles körben ismerték, temetésén sokan hajtottak fejet
koporsója előtt, kísérték utolsó útjára.
Budapesten született 1928. szeptember
27-én. Szülei nagyon szegények voltak.
Pár évi házasság után elváltak. Nevelését hétéves korától a Dömölkön élő anyai
nagyanyja vállalta magára. Dömölkhöz
való kötődése meghatározó, olyan sok
élményanyaggal látta el, hogy élete végéig foglalkoztatta az ott élő emberek
élete, sorsuk alakulása. Iskoláit Celldömölkön végezte. Tanítóira, különösen
Horváth Lajosra nagyon büszke volt. Példaképnek tekintette.

A Magyar Államvasutak alkalmazásában
1945. szeptember 3-án kezdett dolgozni
17 évesen. Töretlen szorgalma, az emberekhez való viszonya a tisztelet, tanulmányai folytatása, lehetővé tette számára a
folyamatos előmenetelt. Egész életét a
vasútnak szentelte, mint vizsgáló főkalauz 1983. május 1-jén ment nyugdíjba.
1955-ben családot alapított, házasságukból két leányuk, Ilona és Éva született. Mindketten édesanyjuk hivatását,
az óvónői pályát választották. Három
unokájuk és két dédunokájuk született.
Rendkívüli családapa volt: hol egyik, hol
másik gyermekének igyekezett minden
támogatást megadni. Várta a nyarat,
unokák érkezését, szeretet töltötte meg
az együttléteket.
Nagyon szerette a sportot, évtizedekig
labdarúgó-játékvezetőként tevékenykedett, míg az egészsége engedte. Huszonnyolc évvel ezelőtt súlyos betegség
szólt közbe, de sikeresen legyőzte. Szőlőt vett a Ság hegyen, ahova naponta
kijárt. Sokszor elment Pannonhalmára,
tartotta a kapcsolatot a bencés atyákkal,
akikhez gyermekkori érzelmek fűzték.
Évtizedeken keresztül tagja, aktív résztvevője a könyvtárban működő honismereti közösségnek. Kitűnő memóriájának

„Alattad a föld, fölötted az ég…”
Weöres Sándor: A teljesség felé című
verseskötetében olvasható e gondolat, mely így zárul: benned a létra.
Akár ez is lehetett volna a mottója annak a centenáriumi rendezvénynek,
melyet a száz éve született Weöres
Sándor emlékére szerveztek június
22-én, a költő gyermekéveinek színhelyén, Csöngén. Az ünnepségsorozat
részeként ezen a napon délben a közszolgálati rádióban a déli harangszót
a csöngei templom tornyából közvetítették, a Magyar Nemzeti Bank érmét,
a Magyar Posta bélyegsorozatot jelentetett meg a költő előtt tisztelegve.
Csönge Község Önkormányzata és a
Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlékének
Ápolása Alapítvány Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezést szervezett a költőgéniusz gyermekéveinek színhelyén.
Az evangélikus templomban istentiszteletet tartottak, majd a Weöres Sándor és
Károlyi Amy Emlékház udvarán kezdődött
az ünnepség, amelyen elsőként Baranyai
Ernő, Csönge polgármestere idézte fel a

költő különleges kötődését gyermekkora
helyszínéhez, ahol a verseléssel ismerkedett, és ahol szárnyra kapott a tehetsége. A kormány nevében dr. Hende Csaba
honvédelmi miniszter mondott ünnepi
beszédet. Hende Csaba úgy fogalmazott,
hogy Weöres Sándor élete összeforrott a
nemzet XX. századi történelmével, majd
hozzátette: „Magyarország megújítása
nem képzelhető el kulturális megújulás
nélkül, nem képzelhető el anélkül sem,

köszönhetően megőrizte emlékeit városunk nagy és apró eseményeiről, amire
mások nem vagy alig emlékeztek.
Azt mondják, a múlt nem mögöttünk van,
hanem bennünk. Van, aki magával viszi,
és van, aki megosztja másokkal. Sükösd
Jóska az utóbbiakhoz tartozott. Kéziratos munkáiból: Nemesdömölk lakóinak
élete, munkakörülményei 1936-tól napjainkig; A Celldömölki Római Katolikus
Elemi Népiskola nevelői 1927–1948;
Visszaemlékezések; ami nem memoár,
hanem gazdasági és egyéb szervezetek,
valamint régi egyesületek ismertetése;
Intaháza eredete, múltja és jelene.
Sokat fáradozott a járás területén lévő
kőkeresztek összeírásával. Utolsó munkáját kórházba kerülése előtt fejezte be.
Pihenést szorgalmazó feleségének azt
mondta: – Ica, ezt még meg kell írnom.
Sorra vette a nevüket magyarosító celli
családokat.
Ma még érezzük közelségét, magunk
előtt látjuk sokat mozgó, törékeny alakját, halljuk halk szavait, és eljön majd
az idő, amikor ismerősei és barátai is
követik, és lesz, lesznek majd olyanok,
akik évtizedek múlva írásaira bukkanva
azt mondják, de jó, hogy volt egy olyan
ember, aki mindezeket emlékeibe elraktározta, összegyűjtötte és leírta.
Emlékedet őrizni fogjuk!
»KÁLDOS GYULA
hogy elődeinktől örökölt értékeinket,
köztük Weöres Sándor életművét meg ne
őrizzük.” Az ünnepi beszédek sorát Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke,
Ágh Péter országgyűlési képviselő és dr.
Steinert Ágota irodalomtörténész folytatta. A centenáriumi megemlékezést az
ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános
Iskola diákjainak irodalmi műsora színesítette. „Weöres Sándort a neve is a verselésre predesztinálja” – mondta dr. Fűzfa
Balázs, a Nyugat-magyarországi Egyetem
docense, aki a Weöres-kultusz egyik legelhivatottabb ápolója. S hogy a kötődése még szorosabb legyen a költőhöz,
Csönge Község Önkormányzata a megemlékező ünnepségen hivatalosan is
tiszteletbeli csöngei polgárrá fogadta. Az
egyetemi tanár a vizsgaidőszak vége felé
rendszeresen táborokat is szervez a költő
szülőfalujába. Az alkotótábor résztvevői
verses-zenés irodalmi műsoron keresztül
mondták el, milyen gondolatokat ébreszt
bennük Weöres egy-egy sora, majd az
emlékház udvarán álló, életnagyságú
Weöres Sándor bronzszobor koszorúzásával ért véget az ünnepség. A zárógondolatokat Rozmán László, a Celldömölki
Tankerület igazgatója mondta el.
»VAJDA ZSUZSA
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Demokrácia-játék fiataloknak
Még ősszel történt, hogy tanáraink, Dr.
Lennerné Patkó Ildikó, Horváth Sarolta és
Tóthné Bali Krisztina felhívták a figyelmünket egy demokrácia-játék nevű programra, melynek során ellátogathatunk a
Parlamentbe, és ott – játékból – törvényt
alkothatunk. Ez nagyon izgalmasnak
ígérkezett, így húszan jelentkeztünk. Néhányan közülünk külön szerepeket is játszottak: Döbrönte László a vezérszónok,
Sipos László Márk a frakcióvezető, Gadácsi Júlia az Oktatási Bizottság elnöke,

a nyertes párt az egyenruha-törvényt illetően

Aranyat érő csacsi
Június 7-én és 8-án Eger adott otthont
a Gyermekbábosok XX. Országos Fesztiváljának. A jubileumi rendezvényen
ismét tarolt a Tücsök Bábcsoport, ezúttal a Babszem csacsival érdemelték ki
az aranyminősítést.
Hagyományosan minden évben Eger ad
otthont a Gyermekbábosok Országos Fesztiváljának. A találkozó produkciói mind
témaválasztásban, mind a különböző bábtechnikák felvonultatásában igen színes és
magas színvonalú. A darabválasztás szintén
nagyon változatos: a magyar népmeséktől
a modern meséken át a show műsorig terjed a skála. Idén több, mint húsz csoport
mutatkozott be Egerben. A Nagy Márta
vezette Tücsök Bábcsoport évek óta az élmezőnyben végez, a bábosok rendszerint
aranyminősítéssel térnek haza az országos

jómagam az Országgyűlés jegyzője, Szajkovics Evelin és Jakab Roxána a szóvivők
szerepébe bújtak. A játék résztvevője
volt még Bokányi Mária Zita, Boznánszky Anna, Horváth Bence, Horváth Eszter,
Ipsics Áron, Jánosa Evelin, Kiss Dorottya,
Kovács Krisztián, Nagy Adrienn, Szalóky
Anna, Tanai Patrícia, Tóth Fruzsina, Varga
Fruzsina és Vraskó Kata.
A program előzetes felkészülést igényelt,
megismerkedtünk az Országgyűlés működésével, sokat készültünk a vitára. Hamar rájöttünk, hogy ami először játéknak
ígérkezett, az komoly munka, és nagy
izgalommal vártuk az utazás napját.
A demokrácia-játék óriási élményt jelentett mindannyiunk számára, felemelő
érzés volt a történelmi falak között járni-kelni úgy, mintha mi valóban parlamenti képviselők lennénk. Úgy érzem,
mindnyájan nagyon komolyan vettük a
reánk háruló – nem könnyű – feladatokat, és mindenki beleélte magát az aktuális helyzetbe, kiváló csapatot alkottunk.
seregszemléről. Tavaly a Paprikajancsit állították a paravánra, kesztyűbábjátékkal.
Idén egy egészen más technikával rukkoltak elő a tücskök, a Babszem csacsi című
népmesét vitték színre. De nem is akárhogyan, hiszen a megszokottól eltérően,
a bábszínészek és a bábok együtt voltak
jelen a történetben. Nagy Márta elárulta,
hogy a mai bábszínházi trendek szerint az
élő szereplők egyre gyakrabban kerülnek
előtérbe, a hagyományos bábokat pedig
sokféle jelentéssel felruházható tárgyak
váltják fel. Ezzel a technikával operáltak a
Babszem csacsi című előadásukban, melynek kerettörténete a kiszejárást idézi meg.
A történet egyik kulcsszereplője a Németh
Ádám által alakított szegény favágó, aki
zsebkendőben dédelget egy láthatatlan,
mégis valóságos csacsit, aki Hajba Sára
hangján szólal meg. A népdalokkal telitűzdelt történet során a közönség szeme előtt
alakul át a színtér, ennek egyik kelléke az
a sokfunkciós kocsi, mely néha a szegény

A képviselő-teremben helyet foglalni,
használni a szavazórendszert – egy életre szóló élmény volt, nekem például az
jelentett különlegességet, hogy jegyzőként az Országgyűlés elnöke mellett
ülhettem, és fentről láttam a képviselő
diákok minden rezdülését, mozdulatát.
Mi a Jövő Nyárért Egyesülés fiktív pártjának frakcióját alkottuk, ellenzéki szerepbe bújtunk. Az iskolai öltözködésről szóló
törvényjavaslatot szegedi, tiszakécskei
és balassagyarmati diákokkal kellett
megvitatnunk. A játék során bizottsági üléseken is részt vettünk, nekem ez
tetszett a legjobban, mert itt mindenki
szóhoz juthatott; közben frakcióülést is
tartottunk, majd a plenáris vita után következett a végszavazás, melynek során
nagy sikert arattunk, ellenzékiként elértük, hogy a kormánypárt által benyújtott
törvényjavaslat ne kerüljön elfogadásra,
ez tizenhárom alkalomból eddig kétszer
sikerült.
Minden szervezőnek köszönjük a munkáját, reméljük, máskor is lehet részünk
hasonló izgalmas programban.
»tóth regina krisztina 9. h
ember ablaka, máskor a gazdagok ajtaja.
A tárgyak valóságos metamorfózison mennek át, új értelmet adva a bábjátszásnak. A
Babszem csacsi nemcsak a favágó szerencséjét hozta meg, hanem a tücskökét is,
akik aranyminősítést kaptak játékukért. A
darab szereplői: Békési Kata, Böcskei Katalin, Böcskei Veronika, Deutsch Nóra, Döme
László, Györe Ábel, Hajba Sára, Németh
Ádám, Szabó Áron, Szabó Bence, Talabér
Cintia, Tóth Gergő.
»VZS

Rajzból és honismeretből is jelesre vizsgázott
A kreativitás és fogyasztás témaköréhez
kapcsolódóan került meghirdetésre az
„Európa az iskolában” című nemzetközi
rajzpályázat. A kreativitás-verseny arra
motiválta a diákokat, hogy elgondolkodjanak saját fogyasztói magatartásukról,
az ezzel összefüggő társadalmi ökológiai
jelenségekről, és gondolataikat változatos technikai eszközökkel ábrázolják.
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A pályázaton az osztrák, szlovén nemzetiségű diákok mellett Baranya és Vas megyei gyerekek képviseltették iskolájukat.
Huszár Petra, a Városi Általános Iskola 5. a
osztályos tanulója „Szegénységben” című
pályamunkájával nevezett a versenyre,
mely díjazott lett. Felkészítő tanára Horváth Lászlóné volt. A díjkiosztó ünnepélyre
az ausztriai Feldbach városban került sor.

Huszár Petra, a Hon- és népismereti verseny országos döntőjében is remekelt.
A régi hagyományokat, népszokásokat
mesterségeket és a paraszti életvitelt felelevenítő megmérettetésen, a résztvevő
40 diák közül a harmadik helyet vívta ki
magának az 5. a osztályos tanuló. A versenyre Horváth Györgyi készítette fel.
»VZS
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Ön mivel tölti el a nyarat?

»KÉRDEZ: KARVALICS ROxÁNA

»FOTó : VAJDA ZSUZSA

Gérnyi
Éva

Kovács
Tibor

Nagyon vártuk már a nyarat,
főleg a gyerekek. A szünet
alatt több táborban is részt
fognak venni a kicsik, ezekre
való tekintettel a hosszabb
családi nyaralás kimarad, de
egy-két napos programokat
szervezni fogunk. Rendszeresen járunk a Mesteri fürdőbe,
ugyanis korlátlan belépőjegyet nyertünk. Tervezünk kirándulásokat a Balatonra, a
Ság hegyre és szeretnénk ellátogatni a Vulkánparkba is. A
jó tanuló, jó sportoló rendezvényen megnyertük a fődíjat,
egy biciklit, így a családunk
sokat fog biciklitúrázni.

Szinte egész nyáron dolgozni
fogok, de azért lesz időm egy
kis kikapcsolódásra is. Nagyobb nyaralást az idei évre
nem terveztem. A párommal
szívesen járunk kirándulni,
akár a Balatonra, akár a környékre. Ha jó az idő, gyakran
ellátogatunk a sárvári vagy a
büki fürdőre, hogy eltöltsünk
egy kellemes napot. Természetesen pár napos programot
is kitalálunk majd magunknak
a nyár folyamán, esetleg városlátogatáson, vagy valamilyen fesztiválon veszünk
majd részt az ismerőseinkkel
együtt.

Horváth
Júlia

Németh
Szabina

Ez az utolsó nyári szünetem
a technikusi vizsgám előtt,
ápoló szakmám megszerzése
után már dolgozni szeretnék.
Szeretném kiélvezni a szünidőt, a kikapcsolódásé és a
pihenésé lesz a főszerep.
Gyakran járok az ajkai fürdőbe
nyaranként, terveim szerint
idén részt veszek a Balaton
Soundon is. Nagyon sok időt
töltök majd a barátaimmal,
szórakozni járunk, a városban
gyakran kiülünk beszélgetni.
Hasznosan is szeretném eltölteni az időmet, magazinokat,
újságot illetve könyveket is
szívesen olvasok.

Mint minden évben, idén is
elutazunk a párommal külföldre, ezúttal a görögországi
Zakynthos szigetére esett a
választásunk. A Balatonra is
szeretnénk majd lemenni pár
napra, valamint Budapestre
is ellátogatunk, hogy megnézzük a főváros látnivalóit.
Természetesen a mozgás sem
maradhat ki. Szívesen megyünk biciklizni, kocogni, vagy
akár kutyát sétáltatni. A nyári
estéken pedig szívesen csinálunk kerti partikat a barátainkkal együtt. Ilyenkor szalonnát
sütögetünk és kellemesen
töltjük együtt az időt.

Mozimûsor-ajánló 2013. július

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1., Jegyárak: teljes árú jegy 3D: 1000, normál 800 Ft,
diák- és nyugdíjas jegy 3D: 800, normál 600 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Jegyfoglalás: 06 95 779-301, 302. Jegypénztári órák: KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00, PÉNTEK: 15.00–19.00, SZOMBAT: 14.00–19.00.
Internetes jegyfoglalás, bővebb információ: artmozi.celldomolk.hu. Keresse műsorunkat a port.hu mozi- és filmadatbázisában is!

FILM CÍME

KH

VETÍTÉS IDÔPONTJA

EGYÉB TUDNIVALÓK

A hipnotizőr*

16

2013. 07. 04., 17.00

Az acélember 3D

12

2013. 07. 04. 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai-kanadai fantasztikus akciófilm, 143 perc, 2013

Gru 2. 3D

6

2013. 07. 05–06., 17.00

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 2013

Az acélember 3D

12

2013. 07. 05–06., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai-kanadai fantasztikus akciófilm, 143 perc, 2013

A hipnotizőr*

16

2013. 07. 09–10., 17.00

színes, feliratos, svéd thriller, 122 perc, 2012

Szemfényvesztők

12

2013. 07. 09–10., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai thriller, 115 perc, 2013

Francia hétvége*

16

2013. 07. 11., 17.00

színes, feliratos, francia vígjáték, 113 perc, 2011

Z világháború 3D

16

2013. 07. 11., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai-máltai akció-horror, 116 perc, 2013

A zöld urai

6

2013. 07. 12–13., 17.00

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 102 perc, 2013

Z világháború 3D

16

2013. 07. 12–13., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai-máltai akció-horror, 116 perc, 2013

Francia hétvége*

16

2013. 07. 16–17., 17.00

színes, feliratos, francia vígjáték, 113 perc, 2011

Másnaposok 3.

16

2013. 07. 16–17., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 100 perc, 2013

A lány és a költő*

12

2013. 07. 18., 17.00

színes, feliratos, olasz-francia filmdráma, 98 perc, 2011

R.I.P.D. – Szellemzsaruk 3D

16

2013. 07. 18., 19.00

színes, amerikai akció-vígjáték, 2013

2013. 07. 19–20., 17.00

színes, magyarul beszélő, észt-lett animációs film, 75 perc, 2011

Lotte és a holdkő titka

színes, feliratos, svéd thriller, 122 perc, 2012

R.I.P.D. – Szellemzsaruk 3D

16

2013. 07. 19–20., 19.00

színes, amerikai akció-vígjáték, 2013

A lány és a költő*

12

2013. 07. 23–24., 17.00

színes, feliratos, olasz-francia filmdráma, 98 perc, 2011

Transz

16

2013. 07. 23–24., 19.00

színes, feliratos, angol thriller, 103 perc, 2013

Renoir*

12

2013. 07. 25., 30–31., 17.00

színes, amerikai sci-fi, 131 perc, 2013

Tűzgyűrű 3D

16

2013. 07. 25., 26., 27., 19.00

színes, feliratos, francia dráma, 111 perc, 2012

Szörny egyetem 3D

6

2013. 07. 26–27., 17.00

színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 2013

Női szervek

16

2013. 07. 30–31., 19.00

színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 117 perc, 2013

*Kérjük, hogy az art jelzésű filmekre a jegyigénylést a vetítést megelőző három munkanappal korábban jelezzék, köszönjük! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Negyedszer rendezték meg a Hauer
Lajos Ökölvívó Emlékversenyt
A Skorpió boksz Club május 18-án, negyedik alkalommal rendezte meg Szombathelyen a Hauer Lajos Nemzetközi
Ökölvívó Emlékversenyt. A tornán 3 ország 12 egyesülete szállt ringbe, köztük
a celldömölki KING-GYM S. E. két versenyzője, Kolonics Erik és Kajdi Adrián.
A 67 kilós Erik kevesebb, mint fél éve
kezdett el bokszolni, s ez alatt a rövid idő
alatt kiemelkedő tehetségével és szorgalmával elsajátította a sportág alapjait, így
élesben, közönség előtt is kipróbálhatta
magát egy bemutató meccs keretében.
Ellenfeléül a 16 mérkőzésszámmal rendelkező, ajkai Jánoshegyi Ádámot kapta.
A rutinos ellenféllel szemben Erik bebizonyította, hogy stresszhelyzetben is tiszta fejjel tud bokszolni, az edzői taktikát
betartja, és ami a legfontosabb, hogy
belekóstolt egy igazi bokszmeccs ízébe.

A viadal bemutató jellege miatt nem hirdettek eredményt. A nap végén az egyik
főmeccset játszotta Kajdi Adrián, aki több,
mint egy év kihagyás után mutatkozhatott be ismét a hazai ökölvívás szerelmeseinek. Adrián márciusban húzott
újra kesztyűt, és hatalmas súlytöbbletét
kellett leadnia első körben, hisz a 81–91
kg-os versenysúlyának felső határát is
jócskán túllépte az egyéves kihagyása
miatt. A 2 hónap edzés alatt sikerült megszabadulni 11 kilogrammtól, így az első
feladatot sikerrel teljesítette. Adrián ellenfele a rendező csapat favoritja, Gombkötő Márton volt, aki az elmúlt egy évben
nagyon sok meccset vívott. A szombathelyi bokszoló nem titkolt célja a visszatérő
Adrián kiütése volt, ami Adrián szívósságának köszönhetően elmaradt. Adrián a
kihagyás ellenére egyáltalán nem izgult,
és tiszta fejjel taktikusan mozgott és nem

Közös nevező a foci szeretete
Igazi nagyüzem volt június 21–23. között a
CVSE sportpályáin, két torna is lebonyolításra került ezeken a napokon. A jubileumi,
tízedik alkalommal megrendezett Vulkán
Fesztiválon először a +50 felettiek játszottak bemutató tornát és a CVSE öregfiúk
csapatának sikerült itthon tartani a kupát
a Répcelak ellenében. Szombaton az Old
Boys torna hat csapat részvételével zajlott,
a győzelmet a celldömölki Csütörtök és a
Szalai Szaki előtt a veszprémi Légrádi Építők
nyerte meg. A legnépesebb mezőny férfi
amatőr kategóriájában 15 csapat versengett, a győzelmet egy szombathelyi, sitkei,

büki fiatalokból álló csapat nyerte meg két
hazai csapat, a Szivacsok és a Gera Zoli
előtt. Vasárnap a nőké volt a pálya, a nyolc
csapat közül a Kópháza nyert, a hazaiaknak
megint csak a második (UFC Celldömölk) és
a harmadik (Alsósági Tigrisek) hely jutott.
A másik tornát 46 csapat részvételével a
CVSE és az UFC Celldömölk szervezte közösen és az utánpótlás korúaké volt a
főszerep hat kategóriában. Az emléktorna
névadója Mészáros Ferenc volt, ő egész
életében a sport és a fiatalok körül és között tevékenykedett. Az U7-es korosztályt a
Pápa nyerte, az U9-es és U11-es mezőny-

egy tiszta találatot vitt be ellenfelének.
A 3x3 perces mérkőzést pontozással
nyerte meg a szombathelyi fél, s így a
visszatérő Adrián győzelemként élte meg
ezt a napot, hisz a bírók is elismerően nyilatkoztak róla, és a közönségnek is ez a
meccs tetszett a legjobban. Az egyesület
mindkét versenyzője sérülés nélkül bokszolta végig a napot, így kényszerpihenő
nélkül folytathatják a fiúk az edzést.

KOLONICS ERIK, KAJDI ADRIÁN

ben a szentgotthárdiak voltak a legjobbak.
Ez utóbbi kategóriában Borbács Ádám lett a
legjobb mezőnyjátékos, Czöndör Gergő pedig a legjobb hazai játékos. Az U13-as csoportban a Kék Sünik nyertek Körmendről a
CVSE előtt, itt Pethő Martin lett a legjobb
kapus. Az U15 a Jóbarátoké lett Szombathelyről, míg az U18-at végre hazai csapat,
a CVSE nyerte. Itt is a legjobb kapus cím itthon maradt, Zseli Viktor érdemelte ki, Lempeg Olivér pedig a legjobb mezőnyjátékos
díjat vihette haza.
Mindkét kiválóan megszervezett torna igen
népszerű volt, a csapatokban több mint
ötszázan léphettek pályára a legfiatalabb,
illetve a legfiatalosabb játékos közötti mintegy hat évtizednyi korkülönbséggel. »DOttO

Országos diákolimpiai győzelem

Czupor Attila, a Szent Benedek iskola
6. osztályos diákjának „sakk-pályafutása” nem most kezdődött. Már óvodás
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kora óta az országos élvonalban szerepel a rangos versenyeken. 2013. június 1-jén Budapesten rendezték meg
a sakk diákolimpia országos döntőjét,
ahol az ország legjobbjai ültek a sakktáblák mellé. Attila immár harmadszor
mindenkit maga mögé utasítva megnyerte az országos versenyt, pedig versenytársai közül többen sakkiskolában
tanulnak. A következő nagy megmérettetés mindjárt a vakáció kezdetén
vár Attilára, június végén, Balatonlellén a kilencnapos korcsoportos országos bajnokságon méri össze tudását
versenytársaival.
»VAJDA ZSUZSA

Felhívás
Weöres Sándor szülőfalujában,
Csöngén a KERISZ alkotótábort
szervez a nemrégiben felújított
evangélikus gyülekezeti házban
2013. 07. 08-tól 12-ig 6–12 évesek
számára.
Bővebb információ:
Mesterházyné Jánosa Magdolnánál a 06 30 216 2161-es telefonszámon.
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Szezonzárás, szezonkezdés

az ÚJ eDző, hegyi lászló JátékOsként a BaJnOki CÍMig vitte

Adósak vagyunk még néhány információval a 2012–13-as bajnokságokból, aztán
kezdődhet az új szezon. Ismert, hogy a felnőtt csapat a hatodik helyen végzett a több,
mint egy hónapja véget ért bajnokságban,
de a kiesők száma még most sem dőlt el.
Állítólag az MLSZ rövidesen dönt az NB III
feltöltési módjáról, kedvező esetben a Körmend esetleg továbbra is ott folytathatja
majd. Nem ismert még, hogy a megyei II.
osztály bajnokai (Újperint, Magyarszecsőd
és Ikervár), vagy másodikjai (Balogunyom,
Rábagyarmat és Kemenesalja) vállalják-e a
magasabb osztályt, így tehát Bükön és Rábapatyon még mindig reménykedhetnek
az első osztályú folytatásban. A bajnokság
végével a szerepléssel összefüggő tabellák
is lezárásra kerültek. A góllövő listát Szolyák Tibor Kőszegről zárta az élen 29 góllal, a celliek közül Győri Gergely 18 góllal a
negyedik lett, míg a csak fél szezont játszó
Németh József még így is az ötödik-hatodik helyen végzett 16 góllal. Minden évben
meghirdetésre kerül a sportszerűségi verseny is, ebben a piros és sárga lapok, az
egyesületi, edzői büntetések számítanak
bele. Ebben az összehasonlításban a vépiek
végeztek az élen, a celliek pedig a 14. heI M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

lyen. A 6 piros és a 67 sárga lap önmagában
is sok büntetőpontot hozott, de persze nagy
súllyal esett a latba a rábapatyi szezonkezdet botránya is. Egyébként a legkevesebb
piros lapot – jobban mondva egyet sem – a
szentgotthárdiak kapták, a legtöbbet a kemenesmagasiak, 9-et. A két véglet a sárga
lapokat tekintve Tanakajd 42, Vasszécseny
80 darab.
Kevés figyelem esett az egyesület utánpótlás csapataira, pedig derekasan megállták a
helyüket. Az U19 Velencei Tibor vezetésével
nagyszerű tavaszt produkálva az ezüstérmet szerezte meg, az utolsó pillanatokig
versenyben léve az aranyéremért. A csapat
házi gólkirálya Mógor Krisztián lett 25 góllal.
Balhási István csapata az U16 a harmadik
helyen végzett az északi csoport tízcsapatos bajnokságában, amire a kemenesaljai
fölény volt a jellemző. Az első Kemenesmagasi, a második Jánosháza és a harmadik
Cell maga mögé utasította pl. a Kőszeget,
a Büköt és a Haladást is. A góllövő verseny
bronzcipőjét Horváth Márk csípte el 27 góllal, Szép Dániel 19 góljával a hatodik lett.
Az U13 Kazári József vezetésével a negyedik
helyet szerezte meg a 12 csapatos északi
csoportban. Őket a Kőszeg, a Sárvár és a
15-16 éves lányokból alkotta női utánpótlás
csapat, a Viktória előzte meg. A házi gólfelelősök Lőrincz Marcell (16) és Péter Dávid
(14) voltak. Az előttünk álló bajnokságban
változik a kiírás, az U13 a Bozsik-programban fog szerepelni a jövőben, a megyei
bajnokság három új évjáratban kerül megrendezésre, ezek az U15, az U18 és az U21.
A múltat kövesse most a jövő. Előző lapszámunkban búcsúzott el Kelemen Kornél
a felnőtt csapat kispadjától, mára kiderült,
hogy munkáját Hegyi László (1976) veszi
át. Ő játékosként 1999 tavaszán érkezett
Cellbe és nyomban bajnoki címet is szerzett
az NB III-ban. Játékosként aztán Sopronba
került, majd a Haladás és az Ajka játékosa lett az NB II-es csapatoknál. 2011-ben
került ismét vissza Cellbe és stílszerűen
ismét bajnoki címet szerzett, immáron a
megyeiben. Az elmúlt évben Ausztriában
játszott, illetve utánpótlás csapatot edzett a
Haladásnál. Feladata az 1–6. hely megszer-

zése lesz, remélhetőleg edzőként sem adja
alább játékos karrierje sikereinél. Munkáját
Sebestyén Attila segíti, aki az utánpótlás
szakmai vezetőség után az egész labdarúgó
szakosztály szakmai igazgatója lesz a jövőben. A hírek szerint komoly játékosmozgás várható az átigazolási szezonban, sok
korábbi játékos visszatér az egyesületbe.
Az NB III-as pápai évad után újra celli színekben fut ki a pályára Enyingi Márk (1991) és
hozza magával testvérét, Marcellt (1993) is,
aki egy félévet a BKV Előre NB II-es csapatánál töltött. A Jánosházából tér vissza Lendvai Gábor (1984) és Heiner Péter (1985),
míg a Kemenesmagasi helyett a jövőben a
celli kék-sárga mezben focizik majd Bodor
Tibor (1979) és Boda Péter (1985). A felnőtt
keret tagja lett az ifiből Mógor Krisztián és
a felnőtt csapattal edz már majd a jövőben
Virág Martin és Hideg Péter. A felkészülés
július 15-én indul a tervek szerint három
edzéssel hetente, az első edzőmeccs Kapuváron 20-án, majd egy héttel később Ausztriában. Augusztus első hétvégéjén rendezik
a Négy Városok tornáját Körmenden, a következő hétvége a Magyar Kupa megyei
első fordulója, majd augusztus 17-18-án
már a bajnokság első fordulója. A program
szoros, a vezetők, játékosok ambiciózusak,
a szurkolók pedig bizakodóak, hogy rövidesen jó játékkal, jó meccseket láthatnak a
minden bizonnyal az elmúlt évtizedek legerősebb megyei bajnokságában.
»DOttO

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy lapunk legközelebbi megjelenési időpontja 2013. augusztus 16.
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László • FelelÔs szerkesztÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • szerkesztÔség: Dummel Ottó, Farkas Gábor,
Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • hirDetésszervezÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • kapCsOlat: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • nyOMDa: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • lapzárta: minden páratlan hét péntek • elÔFizetés viDékre: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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FELHÍVÁS
2013. évi sárga kukás gyûjtési napok

LCD, LED SMART 3D TV AKCIóS ÁRON
NAGY VÁLASZTÉKBAN! (A készlet erejéig!)
Számítógéphez kamera és hangszóró!
Polaroid energiatakarékos izzók 3 év garanciával!
Mosogatógépek 65.000 Ft-tól
Mosógépek 55.000 Ft-tól
Kombi hűtők 40.000 Ft-tól
Fagyasztók 40.000 Ft-tól
Italhűtők – borhűtők 40.000 Ft-tól
Porszívók, porzsák nélkül 4.000 Ft-tól

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a csomagolási hulladékok szelektív gyûjtését az alábbi
napokon végzi:
július 30.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.

november 5.

december 3.

2013. évi biohulladék gyûjtési napok
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a szerves hulladékok szelektív gyûjtését az alábbi
napokon végzi:
július 4.,11., 18., 25.
augusztus 1., 8., 15., 22., 29.
szeptember 5., 12., 19., 26.
október 3., 10., 17., 24.
november 7., 21.

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

december 5., 19.

szombat: 8:00–12:00

Kérjük, a gyûjtôedényeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig
szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!

nyitva: hétfô-péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00
Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu
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III. Buti Pálinka Fesztivál
házigazdájának
köszönetnyilvánítása
A teljesség igénye nélkül ezúton szeretnénk
őszinte hálával köszönetet mondani minden
kedves szponzorunknak, rokonainknak,
falubeli és távolabbról érkező barátainknak,
ismerőseinknek, mindazért a segítségért, mely
nélkül rendezvényünk nem jöhetett volna létre.
Köszönjük a kézműveseknek, kiállítóknak,
valamint a fellépőknek, hogy tehetségükkel,
megjelenésükkel hozzájárultak programunk
színesebbé tételéhez.
Külön szeretnénk köszönetet mondani a kedves
látogatók, vendégek portánkat becsben tartó,
kultúrált részvételéért.
Buti Károly és családja

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy Celldömölk
közigazgatási területén (Celldömölk, Alsóság,
Izsákfa) a korábbi vállalkozó szerződést bontott
a települési folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatban.
A Kemenesvíz Víziközmű Kft. a következőkben
Szabó Norbert vállalkozóval kíván szerződést
kötni a szennyvízszippantás elvégzésére.
Az igényeket kérjük a Kemenesvíz Víziközmű
Kft. 06/95/521-001 telefonszámára bejelenteni.
A vállalkozó a kapacitásához mérten szükséges
mennyiség összegyűlésekor (mely kb. 10-13 m3)
szállítja el a szennyvizet, melyről a Kemenesvíz
Víziközmű Kft. telefonon visszahívja és értesíti
az igénybejelentőket.
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban várjuk
hívásukat a fenti telefonszámon.
Köszönettel:
Kemenesvíz Víziközmű Kft.

Kertészkedjen Fa-Gyulával!
Akác karók több méretben,
virágföldek több típusban,
kerti szerszámok és nyelek,
ágvágók, metszőollók,
sövénynyírók, szivattyúk
nagy választékban kaphatók.
Faanyagot Fa-Gyulától!
Kiváló lucfenyő fűrészáru,
gerenda, deszka, léc,
lambéria, hajópadló.
Hatalmas raktárkészlet,
kiváló minőség.
Méretre vágást, gyalulást,
házhoz szállítást vállalunk.

