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Álláskeresők Figyelem!
A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal
rendelkező) varrónőket keres egyműszakos
munkarendbe.
Saját buszjárattal 22 környékbeli településről is,
a bejárás megoldott!
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421791es telefonszámon.
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Elballagtak a végzős középiskolások
Egymásba fonódott karokkal, ballagási énekek dúdolásával, az iskola
lobogójának nyomában vettek búcsút az iskolapadtól április 30-án a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola végzősei. Számukra véget ért a szokásos diákélet. Érettségi
és szakmai vizsgák keretében kell
számot adniuk eddig megszerzett
tudásukról.
A ballagási ünnepség délelőtt a gim
nazisták menetével vette kezdetét,
akik az osztálytermeikből elindulva,
virággal a kezükben, diáktársaik sorfala
között érkeztek meg az iskola udvará
ra, ahol szüleik, tanáraik és diáktársaik
várták őket. „Ugyan a távlati cél kar
nyújtásnyira került, de az út végére

még nem értetek ezzel” – szólt az érett
ségi előtt álló tanulókhoz Sipos Tibor
igazgató, jelezve az előttük álló hetek
komoly kihívását és megpróbáltatá
sát. A végzősöktől fiatalabb diáktársaik
verseszenés összeállítással vettek bú
csút, majd Fehér László polgármester
fogalmazta meg útravaló gondolatait.
„Az elmúlt években nemcsak a tanítá
si órák ismeretei formáltak titeket, az
iskola – ahogy mondani szokták – az
életre készített fel benneteket. Tudást
adott ahhoz, hogy hogyan lássátok át
a saját helyzeteteket, és a benneteket
körülvevő világot” – mondta a város
vezető, hangsúlyozva, hogy a sikerért,
a tudásért mindig meg kell dolgozni.
Végezetül azt kívánta, hogy mindig
szívesen gondoljanak az iskolájukra,
ahol gyermekből felnőtté formálódtak.
A ballagók sorából Döbrönte László,
12. H osztályos tanuló lépett ki, hogy
társai nevében köszönetet mond
jon szüleiknek, tanáraiknak, akik tá
mogatták őket az idáig vezető úton.
Az itt maradók nevében a 11. H osztá
lyos Boznánszky Anna köszönt el, aki
önmaguk megvalósítására bátorítot
ta a gimnázium legidősebb tanulóit.
Az intézmény életében már hagyo
mány, hogy a ballagók szalagot kötnek
emlékként az iskola zászlajára, amit
idén is a 11. osztályosok vettek át.
Az ünnepségen elismerésben és könyv
jutalomban részesültek az osztályok
legeredményesebb tanulói, a közösségi
munkában élen járó diákok. Végezetül
Ákos: Gyermekember című dalát éne
kelte el közösen a két végzős osztály.
•••
Ugyanezen a napon, délután a szak
közép és szakiskolai tanulók is búcsút
vettek az alma mater falaitól. A már
oly sokszor hallott csengőszóra, tarisz
nyával az oldalukon, osztályfőnökeik
vezetésével a folyosókat végigjárva
elindultak a sportcsarnok felé a végzős
informatikai, ügyviteli szakmacsopor
tos diákok, a géplakatosok, festők vala
mint a pékcukrászok. A három osztály
44 diákjától elsőként Celldömölk Város
polgármestere, Fehér László köszönt el
sok sikert és kitartást kívánva a közelgő
érettségi és szakmai vizsgákhoz. Mo
nostori Barbara, 11. évfolyamos tanuló
az iskolában maradó diákság nevében
búcsúzott el a ballagóktól, arra kérve
őket, hogy soha ne felejtsék el az itt
szerzett barátokat és közös élménye
ket. Az utolsó évesek képviseletében
Németh Kitti 12. A osztályos tanuló

idézte fel azokat a szép emlékeket, me
lyeket az iskolában töltött négy illetve
öt évnek köszönhetnek, majd a végző
sök évszámmal ellátott szalagot kötöt
tek az iskola vándorzászlajára, amit itt
maradó társaikra bíztak, átadva ezzel a
stafétabotot. A köszöntőbeszédek so
rát Soós Andrea, tagintézményvezető
zárta, aki arra biztatta az ünnepelteket,
hogy ne szakadjanak el véglegesen az
intézménytől, hiszen „… minden szár
nyára bocsátott diák az iskola egész kö
zösségének a sikere is.” Végül Stendhal
soraival búcsúzott el a fiataloktól: „Az
élet nem álom, hanem küzdelem, és
csak azokat nem csalja meg, akik vilá
gos fejjel és kemény akarattal néznek
vele szembe.” A ünnepségen jutalmat
vehettek át az intézmény legeredmé
nyesebb tanulói, majd ballagási énekek
kíséretében kiléptek a jól megszokott
falak közül.
»B-VZS
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és Botond utcák elhanyagoltságára. Karádi
Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési
Bizottság elnöke, a 2. számú választóke
rület képviselője örömét fejezte ki, hogy
megkezdődtek körzetében a munkák, va
lamint beszámolt Erdőszentgyörgyön tett
látogatásukról. Ezt követően, az első napi
rendi pontban Kiss Lilla pénzügyi iroda ve
zető ismertette a 2013. évi pénzügyi terv
végrehajtását, melyet Futó István, az önkor
mányzat könyvvizsgálója is jóvá hagyó zá
radékkal látott el. A továbbiakban szó esett
a pedagógiai szakszolgálat épületigényéről.
A szakszolgálat eddig ideiglenes helyen,
a volt kisegítő iskolában látta el feladatát.
Mivel az épületen rövid időn belül sportcé
lú fejlesztést fognak végrehajtani, a szak
szolgálat feladatai elvégzéséhez új épület

kijelölése vált indokolttá. Az egységes
pedagógiai szakszolgálat fenntartását és
működtetését azonban a Klebelsberg In
tézményfenntartó Központ Szombathelyi
Tankerülete végzi, Celldömölk Város Önkor
mányzata segítheti ugyan elhelyezésüket,
de nem kötelező feladata. Az önkormány
zat két ingatlant (a Celldömölki Városi Álta
lános Iskola Alsósági Tagiskolájának korábbi
első épületét, illetve az Árpád u. 32. sz. in
gatlant) ajánlott fel a szakszolgálat számá
ra feladatai ellátására, további egyeztetés
tárgyát képezi, hogy melyikbe költöznek
majd. Erdélyi Antal, alsósági részönkor
mányzatvezető, képviselő az Alsósági
Tavaszi Napok május 16–18án tartandó
rendezvényről tájékoztatta a jelenlévőket.
»LA

Megalakult Celldömölkön a Kráter Polgárőr Egyesület

tevékenységi körét. Sajnos a meghívásnak
nem tett eleget a helyi rendőrkapitányság
meghívott tagja, de valószínűleg a rendőr
séggel is sikeres lesz az együttműködés.
Az egyesület megalakulásának célja: a
közrend, a közbiztonság fenntartásának
elősegítése, a társadalomra veszélyes
cselekmények megelőzése és az itt élő,
tartózkodó állampolgárok vagyonának
megóvása, valamint biztonságérzetük ja
vítása, az ifjúságvédelem és a kábítószer
elleni küzdelem. Fő cél továbbá a Ság
hegy mint tájvédelmi körzet értékeinek
megóvása és a hegyen lévő pincetulajdo
nosok biztonságérzetének megerősítése.
Városunkban, a környező községekben
és a Ság hegyen az elmúlt időszakban
a lakosok elmondása alapján megsza
porodtak a vagyon elleni és más jellegű
bűncselekmények, szabálysértések, ame
lyek a rendszeres jelenléttel, járőrözéssel
megelőzhetők lennének, hiszen ennek va
lamilyen szinten visszatartó erőként kelle
ne működnie. A jövőbeni tevékenységgel
segítő erőt tudnak biztosítani a rendőrség
részére, ezzel elősegítve a közbiztonság
fenntartását, javítását. Az alakuló ülésen
megjelent 15 tagon kívül 22 fő jelezte csat
lakozási szándékát, akik a már megalakult
Kráter Polgárőr Egyesület tagjainak szava
zása alapján kerülnek felvételre. A meg
választott elnök köszönet mondott Perendi
Zoltánnak, aki kellő tapasztalattal rendel
kezve segíti az egyesület megalakulását,
illetve Varga Róbert (Gunya) helyi vállal
kozónak, aki nem csak tagként csatlakozik
az egyesületbe, hanem irodahelyiséget
is bocsátott az egyesület rendelkezésére
és segíti, támogatja a működést. A tevé
kenység megkezdése azonban még várat
magára a cégbírósági bejegyzésig. „Min
denkinek erőt, egészséget, kitartást és
eredményes munkát kívánok!” – búcsúzott
a tagoktól és a vendégektől az ülés végén
Hadászi Zsolt.
»ÚK

2014. április 29én soros ülését tartotta
Celldömölk Város Képviselőtestülete. Az
ülésen először Fehér László polgármester
beszámolt a két ülés között történtekről,
majd gratulált képviselőtársának, Karádi
Mihálynak, aki a közelmúltban a Máltai Lo
vagrend tiszti keresztjének ezüst fokozatát
kapta kitüntetésül. Söptei Józsefné alpolgár
mesterasszony, a 6. számú választókerület
képviselője nyomatékosan kérte, hogy a
Horváth Elek és az Április 4. utcában kelet
kezett hulladékot szállítsák el gyakrabban.
Benkőné Remport Lilla, a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnöke, az 1. számú választókerü
let képviselője felhívta a figyelmet a Zrínyi

Celldömölk város közigazgatási területén új polgárőrség alakult meg
2014. április 26. napon. A Kráter Polgárőr Egyesület kezdeményezője Hadászi Zsolt, aki szívén viseli a város
és a Ság hegy közbiztonságát. 9 év
katonai szolgálat van a háta mögött,
amely idő alatt több külszolgálatban
vett részt békefenntartóként. A megalakuló ülést rengeteg előkészület
előzte meg – közvélemény kutatás,
szervezés, tagok toborzása, kapcsolatfelvétel különböző intézményekkel…
A megalakuló ülésen jelen volt Krug Gusz
táv, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnö
ke és Lacza Péter, a Celldömölki Polgárőr
Egyesület elnöke, akik köszöntötték az ala
kuló polgárőr egyesület tagjait. Krug Gusz
táv bevezető beszédében kihangsúlyozta
az új polgárőr egyesület fontosságát és
létjogosultságát, majd ezt követően gratu
lált a nagyrészt fiatalokból álló csapatnak,
sok sikert és eredményes munkát kívánt.
Tóbiás Lajos, a Vasúti Polgárőr Egyesület
elnöke szintén gratulált, és felajánlotta
jövőbeni segítségét és együttműködését
az alakulóknak. Lacza Péter beszédében
elmondta, 25 éve vezeti a helyi polgárőr
séget, ők már megöregedtek, elfáradtak.
Valószínűsítette, jövő évtől megszűnnek
és kipihenik az eredményekben gazdag
éveket. Hasonló eredményeket kívánt az
alakulóknak és felajánlotta segítségét az
induláshoz. A tisztválasztó gyűlésen Hadá
szi Zsoltot választották meg a Kráter Pol
gárőr Egyesület elnökének, Csorba Arnold
elnökhelyettesi, Vajda Alexandra titkári,
Pap Balázs felügyelő bizottsági elnöki, Ta
tai Viktória elnökségi tag és Gyurák Péter
elnökségi tag tisztséget kapott. Hadászi
Zsolt az alakuló gyűlés érdemi részének

FOTÓ: MAJOR TAMÁS

lezárását követően megköszönte a belé
vetett bizalmat és biztosította a tagokat és
vendégeket, hogy lelkiismeretes és a leg
jobb tudása szerint eredményes munkát
fog végezni. Beszédében elmondta, hogy
a kapcsolatfelvétel megtörtént Celldömölk
Város Önkormányzata jegyzőjével, Farkas
Gáborral, aki szívesen vette kezdeménye
zésüket, támogatja és segíti tevékenysé
güket. Szervező munkája során felvette
a kapcsolatot az Őrségi Nemzeti Park Ság
hegyért felelős megbízott munkatársával,
Harsányi Krisztiánnal is, aki személyesen
is keresni fogja az egyesületet, valamint
szeretné kifejezni tiszteletét, elismeré
sét a jövőbeni polgárőröknek, továbbá
biztosította a jövőbeni együttműködést.
Az Állatvédők Vasi Egyesülete is felajánlot
ta együttműködését, ami elől az egyesület
természetesen nem zárkózik el, és a kap
csolat a szervezetekkel kölcsönös együtt
működésen fog alapulni. Kocsis Péterrel,
a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság
vezetőjével is kiépült a kapcsolat, aki el
mondta, szívesen csatlakozik tagnak az új
egyesületbe és felajánlotta a polgárőrök
nek – tevékenységük mellett – az önkéntes
tűzoltóvá válást. Felajánlotta, hogy az eh
hez szükséges tanfolyamot megszervezi,
így ez a kapcsolat bővítheti a polgárőrség
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„Sokkal nagyobb öröm adni, mint kapni”
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ebben
az évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ez alkalomból Pápai Lajos megyés püspök ünnepi szentmisét tartott
április 29-én a Győri Székesegyházban,
ahol a Máltai Lovagrend tiszti keresztjének ezüst fokozatával tüntették ki Karádi
Mihályt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportjának vezetőjét.

»Hogyan szerveződött
meg Celldömölkön a ka
ritatív csoport?
– A celldömölki csoport 15
évvel ezelőtt alakult meg,
szervezésében alapító
ként vettem részt. Szeret
tem volna, ha azt a karitatív tevékenységet,
amit azelőtt is végeztünk, szervezett kere
tek között folytathatnánk, és működhetne
egy olyan csoport, mely az elesettek szol
gálatában áll. Így csatlakoztunk a Magyar
Máltai Szeretetszolgálathoz, melynek egy
házi kötődése az, amely alapvetően meg
különbözteti a hasonló egyesületektől.
»Milyen élethelyzetekben tudtak eddig se
gíteni?
– Az első adománygyűjtő akciónkat az 1990
es évek végén szerveztük, a FelsőTiszai
árvíz idején. Több magánszemély adakozá
sának köszönhetően tartós élelmiszereket,
ruhákat, petróleumlámpákat, gumicsiz
mákat és számos egyéb hasznos dolgot
tudtunk elvinni a beregszászi árvíz sújtotta
területre. Celldömölkön az első megmoz
dulásunk a temető kerítésének újjáépítése

Adj vért – életet menthetsz!
Május 20-át követően négy napon keresztül ismét lehet vért adni a városban, így
ezeken a napokon várja majd a Magyar
Vöröskereszt az önkéntes véradókat.
Az elmúlt évek során az tapasztalható,
hogy a véradók száma a városban és von
záskörzetében évről évre csökken. A ten
dencia a 2007es évektől számszerűsíthető
is, azóta minden évben 100 fővel keve
sebb önkéntes jelentkezik. Habár az adat
csak Celldömölkre vonatkozik, az irányvo
nal azonban országosan is megfigyelhető.
A szakértők szerint ennek több oka is lehet.
Az első nagy kiesést a vérellátók számára a
sorkatonaság eltörlése jelentette, másrészt
ehhez a csökkenéshez nagyban hozzájárul
a magyar társadalom mintakövető maga
tartása is. Tehát ha a mai fiatalok szülei
nem tartoznak a véradók közösségébe,
akkor nagy valószínűséggel ők sem fog

volt, amiben nem csak a máltaiak, hanem
a helyiek közül is sok civil részt vett. Ezekkel
a karitatív kezdeményezéseinkkel egy olyan
összetartó közösség alakult meg, mely fel
adatának tekintette a bajba jutott emberek
megsegítését. 2002ben nyolcan Csong
rádBokroson töltöttünk egy hetet, ahol egy
összedőlt ház újjáépítésében nyújtottunk
segítséget egy tető nélkül maradt család
nak. A vörösiszapkatasztrófa idején elsők
között érkeztünk meg az iszappal elöntött
vidékre, ahol két tonna ivóvizet osztottunk
szét, majd még legalább négyszerötször
visszamentünk újabb adományokkal. Ha
sonló önkéntes tevékenységet végeztünk
Vácott, a dunai árvíz idején, illetve tavaly
Győr környékén, amikor a gimnazistákkal
összefogva az árvízi veszélyhelyzet elhá
rításában segítettünk az ott élőknek. Más
jellegű természeti katasztrófa esetén is pró
báltuk megkeresni a segítés lehetőségét.
Két évvel ezelőtt, amikor nagy hóvihar volt,
a zalai aprótelepülésekre vittünk segély
szállítmányt, de olyan is volt, hogy Erdélybe
szállítottunk egy közel kétmillió forint ér
tékű gyógyszerrakományt. Vannak állandó
jótékonysági akcióink is. Tizedik éve, hogy
Szenteste napján ingyen konyhát működte
tünk és ételosztással várjuk a rászorulókat.
Minden év tavaszán hegyi misét tartunk, és
többször szerveztünk már országos elsőse
gélynyújtó versenyt Celldömölkön.
»Többször érkezett adomány külföldről
a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül…
– A nemzetközi kapcsolatainknak köszön
hetően egy Németországból érkező szál
nak majd a későbbiekben véradókká válni.
Ez a tartózkodó magatartás pedig értelem
szerűen továbbterjed majd a későbbi ge
nerációkra is.
A véradás pedig fontos, főként azért, hogy
az egészségügy számára biztosítva legyen
a megfelelő eszközállomány. Számtalan
szor hangoztatják, hogy minden véradó
életet menthet, de sajnos ez a közhely
csak akkor válik mindenki számára súlyos
igazsággá, mikor a saját bőrén tapasztalja.
A jelenlegi túlhajszolt egészségügy pedig
rendkívül vérigényes. A vérellátók készle
tei folyamatosan csökkennek, a tartalékok
fogynak, emiatt a hiány miatt pedig előfor
dulhat, hogy egyes súlyos esetek nem tud
nak időben megfelelő vérhez jutni. Ezért
is hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröske
reszt annak fontosságára, hogy a lakosság
a meghirdetett időpontokban elmenjen a
kijelölt véradóállomásokra.
A véradás feltételei egyáltalán nem szigo
rúak. Mindenki lehet önkéntes, aki betöl
tötte már 18. életévét, 50 kgos súlyhatár

lítmánnyal a celldömölki szülészet teljes
ágyazatát ki tudtuk cserélni, beleértve az
éjjeli szekrényeket is. Olaszországból reha
bilitációs eszközöket kaptunk, egy ausztri
ai egyetemi kollégium kiürítésével pedig
a bencés kolostor bútorzata gazdagodott,
ahol zarándokszálláshelyeket tudtak ki
alakítani a külföldi adománnyal.

»Mennyire érintette váratlanul a kitüntetés?
– Nagyon meglepődtem, de úgy gondo
lom, hogy ez a kitüntetés a Máltai Szeretet
szolgálat egész celldömölki csoportját illeti
meg. A tiszti kereszt kitüntetéssel azon se
gítők sokaságának munkáját ismerték el,
akik önzetlenül dolgoznak azért, hogy az
önhibájukon kívül krízishelyzetbe került
emberek körülményein jobbítsanak. Ne
künk ez soha nem jelentett nehézséget,
nem éreztük fáradtságnak, megterhelő
nek és költségesnek sem, mert nem az
a fontos, hogy kapjunk, sokkal nagyobb
öröm adni. Jelenleg 12 aktív tagunk és
10–15 segítőnk van. Sajnos egyre inkább
kiöregszik a csoport, jó lenne, ha empa
tikus fiatalok csatlakoznának hozzánk és
megtapasztalnák a rászoruló emberek va
»B-VZS
lódi szolgálatának örömét.
felett van és egészségesnek érzi magát.
Elterjedt tévhit a véradással kapcsolatban,
hogy akárcsak a vérvételen, éhgyomorral
kell megjelenni, sőt, kifejezetten ajánlatos
aznap helyesen táplálkozni, valamint bősé
ges folyadékot fogyasztani. Aki bizonytalan
abban, hogy megfelelő egészségi állapot
tal rendelkezike ahhoz, hogy másnak
ajánlja a vérét, annak sem kell aggódnia,
hiszen a levétel előtt egy teszt kitöltésé
vel valamint az alany vérének vizsgálatá
val a szakemberek megbizonyosodnak az
alkalmasságáról. Többféle vírusra is szűrik
a mintákat, ami egyben visszaigazolást is
jelent a véradó számára saját egészségi
állapotáról. Ez a folyamat ráadásul mind
össze 10 percet vesz igénybe. Lényeges,
hogy a véradás tervezett, egyenletes és
ütemezett legyen, és ezzel biztosíthassa
a kórházak, az egészségügy működését.
Ennek megvalósulásához azonban széles
alapú társadalmi együttműködésre, a kö
zösség összefogására van szükség.
»NÉMETH NÓRA
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Ráz-Lak: mozgás könnyen, kényelmesen, hatékonyan
A nyár közeledtével mindenki egyre
nagyobb figyelmet fordít az egészségre, az alakformálásra és a sportra.
Természetesen a legtöbben az egyszerű és gyors megoldásokat keresik
a feleslegtől való megszabaduláshoz és a formába lendüléshez. Ilyen
megoldást kínál a Dr. Géfin Lajos tér
8. alatt található Ráz-Lak Alakformáló Stúdió. A szalon vezetőjével, Tüzes
Tamással beszélgettünk a flabélos
technológiája köré épülő stúdió szolgáltatásairól.

»Mióta működik a stúdió, és miért épp
egy flabélosszalon megnyitására esett
a választásod?
– 2013 májusában nyitottam meg a sza
lont a Szentháromság téren. Akkor még
hiánypótló szándékkal indultunk, mivel
valóban nem volt ehhez hasonló lehe
tőség Celldömölkön. Az elmúlt évben
ugyan megszaporodott az alakformáló
lehetőségek száma a városban, de sze
rencsére még mindig azt mondhatom,
hogy szükség van a szalonra, sokan fel
keresik és kiépült vendégkörrel is ren
delkezünk. Bő egy hónapja telephelyet
váltottam, azóta működünk itt, a Dr.
Géfin téren, ahol talán jobban szem előtt
is vagyunk, és talán ez még többet len
dít majd a forgalmunkon.
»A szalon a flabélos vibrációs edzőgép
technológiájára épül. Mit kell tudni a
flabélosról?
– A Flabélos Orvostechnikai Eszköz mi
nősítést kapott a Hamburgi MEDCERT
intézettől, tehát egy világszerte elis
mert technológiáról beszélünk. A gép
egyszerű alapelven működik, vibrációs
mechanizmusa a test azonnali reakcióit
használja ki. Mikor a test az egyensúly
vesztésre ellentartással válaszol, akarat

lanul is izommunkát fejt ki, amely egy
másodperc alatt akár 10–60 izomössze
húzódást is jelenthet. Ez azt jelenti, hogy
egy 10 perces flabéloshasználat 40–45
perces edzőtermi munkának felel meg.
A flabélos használata gyors és egysze
rű. Átöltözést sem igényel és izzadást
sem eredményez, így akár utcai, irodai
ruhában is nyugodtan végezhető. Csak
rá kell állni a gépre, és hagyni, hogy
végezze helyettünk a munkát. Az egész
test könnyen és gyorsan átmozgatható,
erőlködés nélkül. A gép használatának
eredményei fokozatosan lesznek érzé
kelhetők: először a közérzetünk javul,
energikusabbá válunk, majd elkezdő
dik a feszesítés, méretcsökkenés, véko
nyodás következik be, aztán beindul a
fogyás folyamata, állandó használattal
pedig akár tónusos izomzat is építhető.
»Kinek ajánlod a flabélos használatát?
– A technológia célcsoportja tulajdon
képpen korlátlan, már 8 éves kortól al
kalmazható, felső korhatár pedig nincs.
Amikor belép egy vendég a szalonba,
akkor először elbeszélgetünk arról, hogy
milyen eredményt szeretne elérni, fogyni
akar, karcsúsodni, vagy csak a testmoz
gást hiányolja a mindennapjaiból. Ezután
pedig megbeszéljük, hogy a kívánt ered
ményhez milyen gyakori edzésre van
szükség. Így a flabélost egyaránt ajánl
hatom a fogyni vágyóknak, az ülőmun
kát végzőknek, a stresszel és időhiánnyal
küszködőknek, sportolóknak és ami na
gyon fontos, az idősebb korosztálynak
is. Ugyanis a gép nem csak a cellulitisz
eltüntetésében, a kalóriák égetésében
és az izomerő növelésében játszik szere
pet, de rehabilitációs szempontból is je
lentős eredményeket produkál, így akár
terápiás célzattal is alkalmazható. Meg
állítja a csonttömegvesztést, javítja az
anyagcserét és a vérkeringést, csökkenti
a heveny és idült derékfájást, csökkenti
a vércukorszintet (így cukorbetegeknek
is kifejezetten ajánlható), erősíti az im
munrendszert, elősegíti a sejtregenerá
ciót, így a bőrt is egészségesebbé teszi,
valamint segít a sérülések, betegségek
következtében károsodott izmok, ízüle
tek újjáépítésében.
»Miben más a RázLak szalon a többi
szolgáltatóhoz képest?
– A RázLakban minden betérő vendég
személyre szabott, pontos tájékoztatást
kap a gép használatával kapcsolatban.
Fontosnak tartom, hogy az emberek
tisztában legyenek vele, hogy milyen
edzésprogramot biztosít a flabélos, ezért
első alkalommal mindenki számára egy

3 perces ingyenes próbaalkalmat bizto
sítok. Ezután a vendégek céljaiktól füg
gően olyan bérletet választanak, ami
leginkább megfelel az igényeiknek és az
időbeosztásuknak. A szalonban két gép
is működik, így párban is lehet alkalmaz
ni őket, testvérrel, baráttal, barátnővel,
ehhez pedig szintén külön bérletet biz
tosítunk. Ezen felül különböző kedvez
ményeket biztosítunk a nyugdíjasok és
kismamák számára. A stúdióban a töké
letes alakformálás érdekében működik
még egy Otochili haspad is, amelyhez
egyszerű és kombinált bérlet egyaránt
váltható. A stúdió honlapja elérhető az
interneten, ahol a regisztrált vendégek
a legkisebb fáradság nélkül maguk tud
ják lefoglalni a következő időpontjukat.
Az onlineidőpontfoglalás mellett ter
mészetesen elérhetők vagyunk telefo
non és persze személyesen is. A szalon
a Mediweltől nemrégiben elnyerte a
Minősített Flabélos Partner címet, ami –
úgy gondolom, hogy – kiváló bizonyítéka
annak, hogy nálunk valóban színvonalas
és eredményes munka folyik.
»Milyen visszajelzések érkeznek a ven
dégek részéről, mennyi idő után érzékel
hető a változás?
– Nagyon pozitív visszajelzéseket kapok.
Általában 10 alkalom után már érezhető
a változás, ami főként a közérzetjavulá
son, az energikusságon és a bőrtónuson
figyelhető meg. 20 alkalom után már
kívülről is tapasztalható a változás, 23
hónap rendszeres edzés után pedig már
látványos, eredményes kondíciójavulás
történik. A mi legszebb eredményünk
eddig egy 8 kilós fogyás volt 5 hónap
folyamatos használatot követően, amely
kizárólag flabélosszal történt, tehát diéta
és egyéb testmozgás alkalmazása nél
kül. Én mindig előre leszögezem, hogy
természetesen a flabélos sem egy cso
dagép, de rendszeres használatával na
gyon szép eredmények érhetők el.
»NÉMETH NÓRA

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést
rejtettünk el az újság bizonyos
oldalán, amelyre a helyes válasz
a fenti szövegből kiolvasható.
A beküldők között 1 db 20 alkal
mas bérletet sorsolunk ki a RázLak
stúdió felajánlásából.
Beküldési határidô: 2014. 05. 23.
Címünk: ujkemenesalja@celldo
molk.hu, vagy Kemenesaljai Műve
lődési Központ és Könyvtár, II. eme
let 9. számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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»VISSZAEMLÉKEZÉS

Így lett város Celldömölk

Interjú Kálmán Jenôvel, a járási pártbizottság elsô titkárával

A városi rang megszerzése nagy erőfeszítésekkel járt, de nem érdemtelenül kaptuk meg ezt a címet – mondja
Kálmán Jenő, aki 1968 és 1988 között
a celldömölki járási pártbizottság első
titkára volt. Kálmán Jenő tanúja volt
a városavatásnak, és az azt megelőző
időszaknak is. Az interjúban erről és a
folytatásról is beszélgettünk.

»Hogyan lett a járási pártbizottság első
titkára?
– Kőszegről származom, egy tízgyerme
kes család nyolcadik fiúgyermekeként
születtem meg. 1955ben vonultam be
Veszprémbe a katonaságba, majd a Kő
szegi Ágyterítőgyárban dolgoztam szö
vőként. Időközben a gyári KISZ, majd a
városi KISZ titkára lettem. Megszerveztük
az első ifjúsági napokat, ami nagy dolog
volt akkoriban, mert Kőszeg határövezet
volt, és csak engedéllyel lehetett belép
ni. Sikerült elrendezni, hogy az ország
minden részéről igazolvány nélkül jöhes
senek a fiatalok Kőszegre. A rendezvény
olyan jól sikerült, hogy felkértek a szom
bathelyi járási KISZbizottság titkárának,
amit egy évig töltöttem be, majd Kör
mendre kerültem, ahol először KISZtit
kár voltam, utána pedig a pártbizottság
osztályvezetője. Közben megnősültem,
feleségemmel két gyermeket neveltünk
fel, ma pedig már a négy unokám mel
lett egy dédunokám is van. Celldömölkre
1968 novemberében kerültem, először
titkárként, majd kineveztek a városi
pártbizottság első titkárának.
»Hogyan emlékszik vissza a városavatásra?
– Nagy küzdelmek árán sikerült kivívni
Celldömölk várossá válását, tudniillik, az
akkori megyei elképzelés szerint Celldö
mölk megmaradt volna nagyközségnek,
és a járás közigazgatásilag Sárvárhoz
került volna át. Ez legalább húsz évvel
visszavetette volna Cell fejlődését. Sze
rencsére az összeköttetéseink révén ezt
meg tudtuk akadályozni, így 1979ben

a politikai bizottság elé a kilenc város
neve mellé Celldömölköt is felterjesz
tették tizediknek. Hozzá kell tenni, hogy
ha nincs dr. Gosztonyi János művelődési
államtitkár és dr. Szekér Gyula miniszter
elnökhelyettes – akik celli születésűek –
akkor nem így alakult volna a sorsunk.
Az ő intézkedéseiknek is köszönhetően
lett város Celldömölk, persze nem ér
demtelenül, hiszen minden feltételnek
megfeleltünk, ami a rang elnyeréséhez
szükséges volt. Számos kritériumnak
kellett eleget tenni, kezdve az infrastruk
turális fejlettségtől a lakásállományon át
az útviszonyokig.
»Mit hozott a várossá válás?
– Sok minden megváltozott, lényegesen
több segítséget kaptunk, hiszen a váro
si rang több pénzt hozott Celldömölkre.
Ismeretes, hogy abban az időben a köz
ponti pénzelosztás a megyén keresztül
történt, amihez hozzátartozik, hogy a
kiemelt fejlesztések több pénzt vittek
el, a kisvárosok és községek pedig vagy
kaptak, vagy nem. A rendszerváltásig
nagyon sok problémát sikerült orvosolni.
Az iparosodás beindulásával egyre több
megoldatlan lakáskérdés jelentkezett,
az asszonyok munkába állásával pedig
a gyermekek elhelyezéséről kellett gon
doskodni. Elmondhatjuk, hogy szinte
teljesen sikerült megoldani az emberek
lakásgondját, ötévente 7800 új lakást
tudtunk átadni, a két 11 emeletes lakó
tömb megépítésével pedig egy kisebb
falu költözött be a városközpontba. A
gyerekek helyet kaptak a bölcsődében
és az óvodában, így ez sem jelentett
problémát. A termelőszövetkezetek, az
új üzemek és a vasút teljes mértékben
megoldotta a foglalkoztatottságot. A
kórház megszüntetésének gondolata
viszont már akkoriban is fenyegetett.
Amikor én idekerültem, a betegszo
bákat kályhával fűtötték. Társadalmi
munkában sikerült megépítenünk egy
kazánházat a kórház udvarán – amit
most szüntetnek meg –, később szintén
társadalmi munkával összegyűjtöttünk
tízmillió forintot és felújíttattuk a műtőt,
illetve egy liftet csináltattunk a főépü
letbe. A gimnáziumban is jelentkezett
a fűtésprobléma, amit egy fogadóállo
más építésével oldottunk meg, rákötve
a kórházi kazánházra. A gáz bevezetése
sem volt egyszerű. Véletlenül megtud
tuk, hogy a távhivatalban elkészültek a
tervek, ami szerint Jánosházáról Répce
lakra a Ság hegy mögötti oldalon vezet

ték volna el a gázt. Ismét Szekér Gyula
segítségével sikerült elérni, hogy a Ság
hegy innenső oldalán vigyék el a gázt.
Így csatlakoztatták rá Celldömölköt is a
hálózatra, aminek óriási jelentősége volt
a város szempontjából.
»Milyennek látja Celldömölköt a város
avatás óta?
– 1968ban, amikor idekerültem a mű
velődési központ helyén tüzép volt,
körülötte pedig fából épített üzletek mű
ködtek. Aki akkor látta a várost és most
körülnéz az utcákon, az láthatja az óriá
si különbséget a korabeli és a jelenlegi
városkép között. Már az én időmben is
sokat fejlődött Celldömölk, azóta vi
szont még szebb lett. A szökőkutakkal
és a díszkövekkel szépen mutat a város,
de ez sajnos nem hoz jövedelmet az itt
élőknek. Ebben természetesen nem a
városvezetők a hibásak, hanem azok,
akik megszabják, hogy mire lehet köl
teni a pályázatokon elnyert pénzössze
geket.
»Hogy érezte magát a járási pártbizott
ság első titkáraként?
– Úgy érzem megbecsültek az itt élők, a
munkámat több kitüntetéssel is elismer
ték. Ezerféle segítséget kértek és kaptak
az emberek, amit úgy gondoltak, hogy
meg kell hálálniuk, de mindig vissza
utasítottam őket. Örülök, hogy részese
lehettem a várossá válás folyamatának,
ami történelmi jelentőségű volt a celldö
mölkieknek.
»B-VZS

Megfejtés
Legutóbbi számunk megfejtése:
Másfél órának megfelelő mozgást,
vagyis 36.000 izomösszehúzódást
végez a test.
Nyertes:
Kőhalmi Ferencné 9500 Celldö
mölk, Dobó Katalin u. 3.
Nyereményét átveheti a Kemenesal
jai Művelődési Központ és Könyvtár
recepcióján. Gratulálunk!

Értesítés
A Vas Megyei Kéményseprő Kft. Celldö
mölkön 2014. 05. 08. napjától megkez
di az égéstermékelvezetők kötelező
ellenőrzését.
Az ellenőrzést végző kéményseprők:
Mészáros Sándor, Jurácsik Áron, Kovács
Attila és Birkás Géza.
A kéményseprők fényképes igazolvány
nyal, illetve kitűzővel rendelkeznek.
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Retro majális és Republic koncert a Tulipán fesztiválon
A májusi hosszú hétvégén kezdetét
vette az első Celldömölki Tulipán
Fesztivál. A négynapos rendezvény
hagyományteremtő céllal szerveződött, ahol a tulipán témáját felölelő
kirakodóvásárokon, játékokon, kézműves programokon kívül számos
zenés-táncos fellépő és neves zenekarok szórakoztatták a közönséget.

Május elsején nyitotta meg művészeti
hagyományőrző rendezvénysorozatát a
Tulipán fesztivál. Az első nap a munka
ünnepének jegyében zajlott, egy hangu
latos retro majális partyn ünnepelhetett
a közönség. A majálison a nosztalgikus
hangulat felelevenítésének érdekében
sör és virslijegyeket árultak, tombolát
sorsoltak és korabeli zenéket játszottak.
A KMKK előtti téren felállított színpadon
a talpalávalóról négy helyi kötődésű ze
nekar gondoskodott: a 9517, a Drazsé,
a Syrius és a Fény együttes. A szintén
hagyományteremtő kezdeményezésnek
óriási sikere volt, rengetegen gyűltek
össze a város főterén megünnepelni
május elsejét, ahol az esti koncertsoro
zat közben a polgármester ünnepélye
sen is megnyitotta a fesztivált. Május
másodikán kirakodóvásárokkal, népmű
vészeti kiállításokkal, kézműves játszó
házakkal népesült be a Szentháromság
tér. Kicsik és nagyok egyaránt megta
lálhatták a kedvükre való szórakozást,
a bábszínházak, vásári komédiák és kü
lönböző művészeti foglalkozások kelle
mes kikapcsolódást nyújtottak minden
korosztály számára. Akik épp nem a
tulipános kézműves termékek között vá
logattak, vagy a helyi készítésű szörpök,
sajtok és lepények bőséges felhozatalát
kóstolták, azok a kisszínpadon játszódó
darabokat szemlélték, vagy épp az Oso
nó Színházműhely előadóinak élőszo
borparkját csodálták. Hosszú Zsófia és
Gersey Anikó is kilátogattak a péntek
délelőtti kirakodóvásárra, és elismerően
nyilatkoztak a fesztiválról: – Kíváncsiak
voltunk a standokra, főleg az Intaháziak

pultja érdekelt minket, tetszettek a ki
állított kézműves termékek. Egyébként
mindketten nagyon jó kezdeménye
zésnek tartjuk az ünnepséget, jó látni,
hogy ilyen sok embert megmozgatnak
a programok, és hogy végre Celldö
mölkön is megvalósulhatott egy ilyen
nagyszabású rendezvény. Bízunk benne,
hogy ez még csak a kezdet. A délutá
ni fesztiválköszöntőn többek között az
Energy Dance Sporttánc Egyesület tán
cosai mutattak be válogatást különböző
stílusú formációkból. A köszöntő keretén
belül került sor a Minden, ami tulipán
kreatív alkotói pályázat nyerteseinek dí
jazására. Ahogy azt Söptei Józsefné a dí
játadón elmondta, nagyon nehéz dolga
volt a zsűrinek az elbíráláskor, mivel ren
geteg igényes, színvonalas pályamunka
érkezett. A kültéri színpadon ezután a
zenéé volt a főszerep, helyi zenekarok
mutathatták be tehetségüket a hallga
tóság számára. Eközben a KMKK szín
háztermében elkezdődött a nap egyik fő
attrakciójának, az Ataru Taikonak előa
dása. Az együttes óriási energiával do
bolta végig az egyórás koncertet, amely
alatt nem csak a változatos, pergő rit
musok nyűgözték le a közönséget, ha
nem a pontosan kidolgozott koreográfia
és a tematikus színpadképelemek is. A
fesztivál második napjának szerencsére
az idő is kedvezett, így már kora délelőt
től kezdve megtelt a tér érdeklődőkkel.
Nem volt ez másképp este sem, amikor
szintén nagyszámú közönség örülhetett
a Triász és a Potyautasok Házibulijának.
Dénes Tibor baráti társasággal látogatott
ki az esti koncertekre: – Nagyon jól érez
tük magunkat, rengetegen voltak, és a

zene is tetszett. Természetesen örülünk
a fesztiválnak, habár azt nem bánnánk,
ha jövőre fiatalosabb koncertekkel bő
vülne a kínálat, például a Copy Cont
vagy a Supernemet is meg lehetne hív
ni, vagy akár néhány djvel egy komp
lett Tulipán Discot is szervezhetnének.
A tulipán jegyében zajló rendezvény
harmadik napján már nem volt kegyes
az időjárás a fesztiválozókhoz. Az egész
napos esőzés a művelődési központba
szorította a programokat, melyek iránt
még az őszbe hajló időjárás ellenére is
nagy volt az érdeklődés. Délelőtt a Vö
rösmarty úti óvodások nagycsoportosai
népi gyermektáncot mutattak be, majd
a Soltis Lajos Színház Vásári komédiák
kal szórakoztatta a közönséget. Délután
hagyományőrző csoportok népesítették
be a színpadot. A népdalcsokrok a bo
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bai, a hetyei daloskör valamint a sitkei
citerazenekar előadásában hangzot
tak el. Közben megérkezett az Utrechti
egyetem diákzenekara, akik Bas Pollard
karmester vezénylésével a hollandok
üdvözletét hozták el a tulipánok földjé
ről. A közel 90 fős zenekar a klasszikus
külföldi szólamok mellett Kodály Zol
tán Háry Jánosát is eljátszotta a celldö
mölki közönségnek. A folytatásban – a
népi kultúránál maradva – a Gencsapáti
Hagyományőrzők Ispiláng Csoportja, a
Vadvirág Néptánccsoport, a Kemenesal
ja Néptánccsoport és utánpótlás cso
portja, valamint a Berzsenyi Táncszínház
tagjai adtak ízelítőt különböző tájegysé
gek táncaiból. Piller Ádám civilként és
fellépőként is részt vett a fesztiválon, ő
is nyilatkozott a programokról: – Jó kez
deményezésnek tartom, úgy gondolom,
hogy elsőre jobb nem is lehetett volna.

»MÛVELÔDÉS

Azt hiszem nagyon jót tett a városnak, és
ezzel akár még országos hírnévre is szert
tehetünk. Számos előadónak, művész
nek adott bemutatkozási lehetőséget,
rengeteg kisgyerekes programmal is
szolgált, így azt hiszem, tényleg minden
igényt kielégített. Bízunk a folytatásban!
A műsorok közben folyamatosan láto
gatható volt a Minden, ami tulipán című
kiállítás, és a helyi termékek között is
lehetett csemegézni. Estig folyamatosan
töltődtek fel a sorok a színházteremben,
ahol már egy órával a meghirdetett Re
public koncert előtt egy tűt sem lehetett
volna leejteni. Az együttes hatalmas el
ánnal kezdte a koncertet, a tempó pedig
csak fokozódott, amikor a legnépszerűbb
Republicslágerek, a Szállj el kismadár,
az Engedj közelebb, és a 16 tonna feke
te szén felharsant. A közönség a nagy
szabású koncert végén visszatapsolta a

bandát és együtt lélegzett velük, amikor
Cipő hangján megszólalt a 67es út.
A május negyedikére a Kemenes Vul
kánparkba tervezett Tulipánfutam és
akadályverseny a szeles időjárás miatt
elmaradt, de a programokat egy későb
bi időpontban – várhatóan a gyermek
nap részeként – megrendezik, ahogy
remélhetőleg a Tulipán fesztivál is visz
szatér jövőre Celldömölkre. »NN – BVZS

„Háborgó lelkem már pihenni kezd”
Irodalmi kirándulás Budapestre
Felhívjuk minden irodalom és tör
ténelemkedvelő figyelmét, hogy a
Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár és a Kresznerics Ferenc
Könyvtár 2014. május 31-én autó
buszt indít Budapestre: a Kerepesi
temetőben nemzetünk nagyjainak
nyugvóhelyeit járjuk végig Sudár An
namáriával. A 3 órás séta során em
lékezések közben versek, idézetek és
történetek hangoznak el.
A Nemzeti Panteon után megláto
gatjuk a Petőfi Irodalmi Múzeum
Weöres Sándor időszaki kiállítását. A

csöngei költőfejedelem születésének
centenáriumára készült összeállítás
az irodalmi kiállítások hagyományos
elemeit a legmodernebb multimédi
ás, interaktív nyelvi játékokkal ötvözi.
Hazafelé vacsorával zárjuk progra
munkat. Útiköltség vacsorával: 7000
Ft/fő, belépődíj a kiállításra, felnőt
teknek 800, diákoknak, nyugdíjasok
nak 400 Ft/fő.
Jelentkezni 2014. május 25-ig, a
KMKKban dr. Györéné Losoncz Andre
ánál lehet a 95/779301 vagy 302es
telefonszámon, a 16os melléken.
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Nádasdy Lajos (1913–2014)
1913. január 28án szü
letett a Borsod megyei
Felsőkerecsényben,
kisparaszti családban.
A család nemsokára
Dunántúlra
költözött.
A szorgalmas és jó eszű
gyermek Pápán és Enyingen végezte
elemi iskoláit, majd az ősi Pápai Refor
mátus Kollégiumba került, amelynek
szellemisége egész életét meghatározta.
Itt érettségizett 1932ben és itt – egészen
pontosan Pongrácz József teológiai tanár
bibliakörében – kapott indíttatást a misz
szióra, a lelkészi hivatásra, ezért szintén
Pápán, a Teológiai Akadémián folytatta
tanulmányait. Sőt, egy félévet a Bécsi
Egyetem evangélikus teológiai fakultásán
is eltöltött. Első lelkészképesítő vizsgáját
1937ben, a másodikat 1939ben tette le,
lelkészszentelése pedig 1952. november
5én történt Pápán. Előtte segédlelkész
ként (1937től) szolgált Pápán és Celldö
mölkön, helyettes lelkészként (1945től)
Fülén, Celldömölkön és Nagyvázsony
ban, majd megválasztott lelkipásztor
ként 1949től 1951ig Nagyvázsonyban,
1951től 1956ig Zánkán (édesanyám
szülőfalujában), 1956tól 1969ig Ne
mesvámoson, majd 1969től – megbízott,
nyugdíjas lelkészként – 1991ig Sárváron.
A szószék és a gyülekezeti munka mellett
a könyvespolcok világa – ez volt Nádas
dy Lajos nagytiszteletű úr egyházi szol
gálatának másik nagy munkaterülete.
1969től 1973ig, majd 1981től 1995ig
a Dunántúli Református Egyházkerület
Tudományos Gyűjteményeinek volt mun
katársa. Legendás volt könyvszeretete,
könyvtárismerete, munkájának alapos
sága, precizitása. Napi munkája mellett
gyakorlatilag egy személyben végezte el

a könyvtár állományának teljes revízióját.
A Gyűjteményekbe kerülve bontakozott
ki tudományos munkássága. Ez az ő
életművének következő, harmadik nagy
területe, ennek nyomait őrzi számtalan
egyház, kultúr és helytörténeti tanulmá
nya és cikke, valamint hét könyve. Ezek:
A pápai kőszínház története; Fejezetek a
Pápai Református Nőnevelőintézet tör
ténetéből; Adalékok Györök Leó György
életéhez; (társszerzőként) A Celldömölki
Református Gyülekezet története 1924–
96 c. könyvből a Dunántúl reformációja
c. tanulmány; KisCzell fejlődése és színi
kultúrája a XIX. sz.ban; Celldömölk for
radalmi napjai 1956; Dömölk és apátsága
az Árpádházi uralkodók korában. (Csak
érdekességképpen jegyzem meg, hogy
ez utóbbi könyve 2009ben jelent meg,
tehát 96 esztendős korában is csodálatos,
Istentől megáldott szellemi frissességről
tett tanúbizonyságot.) Cikkei és könyvei
mellett tagja volt számos tudományos
társaságnak, egyesületnek, honismereti
munkaközösségnek.
Téved, aki azt gondolja, hogy Nádasdy
Lajos nagytiszteletű úr „csak” a templom,
a könyvtár és a dolgozószoba zárt vilá
gában érezte otthon magát: közéleti, jó
értelemben vett politikai munkásságáról
sem feledkezhetünk meg. A II. Világhá
ború után a Nemzeti Parasztpárt Országos
Nagyválasztmányának is tagja volt. Cell
dömölkön a Nemzeti Bizottság elnökének
választották meg, s így fontos szerepet
játszhatott a helyi Berzsenyi Dániel Gim
názium megalapításában, 1947ben.
Egyházi, társadalmi és tudományos
munkásságát sokféle díjjal, oklevéllel és
kitüntetéssel ismerték el, hármat hadd
emeljek ki közülük: 1996ban Pápa város
díszoklevelét vehette át, 1997ben Pro

Rózsás Bernadett (1955–2014)
Betti nevelői pályáját
1973ban egy év Bá
nyatelepi
óvodában
töltött idő után Ke
menessömjénben
a
Kállai Éva Óvoda és Ne
velőotthonban kezdte.
Több, mint egy évtizeden át dolgozott
óvónőként Celldömölkön a Vörösmarty
úti Óvodában, ahol a vezetőhelyette
si teendőket is ellátta. 1994től Al
sóságon folytatta óvodapedagógusi
munkáját. 2001ben nyelv és beszéd
fejlesztő pedagógus diplomát szerzett,
Celldömölkön és a környék óvodái

ban a gyerekek beszédhibáit javította
nyugdíjba vonulásáig.
Alkalmazkodóképessége, teherbírása
páratlan volt. Pedagógiai munkáját
magas szintű szakmai elhivatottság jel
lemezte. Óvónői pályafutását, a gyer
mekekhez fűződő pozitív viszonyát jól
tükrözik Janese Korczak sorai: „Kere
sem minden gyermek titkát és kérde
zem:/hogyan segíthetnék abban, hogy
önmaga lehessen.”
Betti személyisége, gyermekszeretete,
pozitív gondolkodásmódja biztonságot
sugárzott. Tudott határozott, küzdő len
ni, ha meggyőződése és a gyermeke

Urbe Celldömölk Városért kitüntetést kap
ta meg, szintén ebben az évben pedig a
Dunántúl reformátusságáért a Pro Panno
nia Reformata díjban részesült. 2008ban,
95. születésnapja alkalmából Istennek,
hazának, tudománynak címmel pedig a
Pápai Református Gyűjtemény és a Pápai
Művelődéstörténeti Társaság jelentetett
meg tiszteletére egy tanulmánykötetet.
Nádasdy Lajos nem lett volna áldásos
munkát végző lelkipásztor, könyvtáros,
tudós és közéleti egyéniség, ha nem áll
mögötte szerető családja. 1941ben kö
tött házasságot Csepregi Rozáliával, aki
nek 2002ben bekövetkező haláláig, 61
éven át volt hűséges gondviselője. Házas
ságukból 1947ben született Árpád fiúk,
unokájuk, Szabolcs megszületésének
1978ban örülhettek, a két dédunoka,
Levente és Zalán pedig Lajos bácsi utolsó
éveit aranyozta be.
Végül engedjék meg, hogy befejezés
képpen megosszam a Lajos bácsival
való utolsó találkozásomat. Húsvét előtt
a nagyhetet a szombathelyi kórházban
töltötte. Nagycsütörtökön voltam bent
nála. Egy nehéz műtét után ébredve is
megismert. Felolvastam neki a napi igét.
Röviden imádkoztunk. Láttam a szemén,
hogy érti, amit mondok. Biztos vagyok
benne, hogy lelkileg is felkészült a nagy
útra, az élő Istennel való találkozásra.
Nagypénteken együtt vívta haláltusáját
Megváltójával, aki nagyszombaton haj
nalban szólította magához, hogy a hús
vétot, a feltámadás ünnepét már vele
együtt ünnepelje az égi hazában! Igen,
ahogy hosszú életében, úgy halálában
sem hagyta magára, mert hogy mondja
az ige, Isten kőbe vésett szava, amely
most nekünk is szól, búcsúzóknak, gyá
szolóknak? „Hű az Isten, aki elhívott ti
teket az Ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi
Urunkkal való közösségre!”
»NÉMETH TAMÁS REFORMÁTUS LELKÉSZ
kért vállalt ügy ezt megkívánta, őszinte,
kritikus és odaadó volt. Az óvodás
korosztály különösen közel állt hozzá.
Lelkesedése a kisgyermeknevelésben
sokoldalú szakmai tudással és tapasz
talattal párosult. Saját gyermeke nem
volt, de rengeteget tudott a gyerekek
érzéseiről, gondolatvilágáról – szeretet
tel, odaadással fordult feléjük. Tapasz
talatait, felhalmozott tudását szívesen
adta át a fiatalabb nemzedéknek, kollé
gáknak, szülőknek. Nyitottság és segí
tőkészség jellemezte egész pályafutása
alatt. A hirtelen jött betegség nem ha
gyott időt arra, hogy megérdemelt pi
henését a családja körében tölthesse.
Szomorúan búcsúznak Tőle:
KOLLÉGÁI
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Milyen volt idén az érettségi?

»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA

»FOTÓ: BARANYAIVAJDA ZSUZSA

Hartai
Viktória

Hétfőn megírtuk a magyar
érettségit, az elég könnyű
volt, kedden jött a matek, az
nem sikerült annyira, sajnos
nem az erősségem. Most túl
vagyok a történelmen is, ami
felemásan sikerült. Nekem
még a német és a biológia
van hátra. Én jobban tartottam
az írásbelitől, mint a szóbeli
től, de igazából nehezebbre
számítottam. Ezután egy okjs
képzést szeretnék elvégezni,
logisztikát tanulnék, és oda
igazából nem számítanak
az érettségin megszerzett
jegyek vagy pontok, szóval
emiatt nem kellett izgulnom.

Dénes
Edvárd

A magyarra nem igazán kel
lett készülni, a matekkal pedig
úgy voltam, hogy csak megle
gyen, nem akartam szóbelizni
belőle. A történelemre a szó
beli tételekből készültem. Ez
a kedvenc tantárgyam, ezért
is sikerült szerintem koráb
ban befejeznem. Már van egy
előrehozott érettségim föld
rajzból, az jól sikerült, négyes
lett, most már csak a német
van hátra. A következő hónap
kemény tanulás lesz, de úgy
érzem, a szóbelivel már csak
javítani fogok. Győrbe sze
retnék továbbtanulni, szintén
okjs képzésen.

Sipos
László

Somogyi
Anna

Annyira sokat nem készültem,
szinte mindent az utolsó pil
lanatra hagytam. A magyart
sosem éreztem igazán az
erősségemnek, de szerintem
nem lett rossz. A matek és a
töri nehéz volt, de azt hiszem,
jól sikerültek. Én bioszból és
fizikából is emelt érettségit
fogok tenni, mivel fogorvosira
szeretnék menni. Elsősorban
a Semmelweisre készülök, de
ha Szegedre vagy Pécsre ven
nének fel, annak is nagyon
örülnék. Az írásbelik után gőz
erővel készülök a szóbelikre,
természetesen mindenből ja
vítani szeretnék.

Nekem jó élmény volt az
érettségi, a hat év tanulás
után nem kellett annyit ké
szülni rá. Felesleges lett volna
az utolsó pillanatban mindent
átnézni, csak összezavart vol
na. Viszont a vizsgák közben
sok segítséget jelentettek az
atlaszok és a táblázatok. Fő
ként a matektól tartottam,
de a próbaérettségik jól si
kerültek, bíztam magamban.
Ezután angolból lesz még
egy emeltszintűm. A Színmű
vészetire készülök, oda nem
igazán kellenek a pontok,
viszont egy háromfordulós al
kalmasságin kell megfelelni.

FA-GYULA Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u.47.
Telefon: 95/423-177

GÉPET-SZERSZÁMOT Fa Gyulától!
–Extol Prémium kéziszerszámokra: 5 év garancia
–Extol Craft kéziszreszámokra: 3 év garancia
–Fortum kéziszerszámokra: élettartam-garancia
Inverteres hegesztő 85 A 39.495 Ft
Verto sarokcsiszoló 2 év garancia 7.250 Ft
Verto ütvefúró/vésőgép 2 év garancia 19.965 Ft
Zipper hidraulikus tűzifa hasítógép 63.900 Ft
(Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák, részletekről érdeklődjön az üzletben!)
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Újra úszhat a Celldömölki VVSE
Újra a szokott helyen, a Vulkán Fürdőben edzhet a Vulkán Vízisport
Egyesület csapata. A fürdő ideiglenes bezárását követő átmeneti időszak után az egyesület frissült erővel
és immáron újszerű környezetben
folytathatja tovább idei felkészülését, valamint elkezdhetik a nyári
táborok előkészületeit is. A Vulkán
Vízisport Egyesület a jelenlegi felállásban 2013 májusa óta működik,
azóta vette át a két fiatal és lelkes
edző, Bertus Barbara és Modori Péter a csapatot. Velük beszélgettünk
az úszócsapat jelenlegi működéséről és jövőbeli terveiről.

»Az úszóegyesületnek hosszú múltja
van, mindkettőtöknek rengeteg mun
kájába került, hogy jelenleg is változat
lan színvonalon működhessen. Hogyan
szerveződik most az egyesület?
– Az úszás alapsportág, amire valóban
bárkinek bármikor szüksége lehet, épp
ezért szeretnénk lehetőséget biztosí
tani arra, hogy minden gyermek meg
tanulhasson úszni. A felhívás azonban
nem csak a legkisebbeknek szól, mi
vel az úszás amellett, hogy fontos
kompetencia, egészségügyi és erőn
léti szempontból is számos előnnyel
rendelkezik. Az egyesület létszáma
jelenleg 6070 fő között számlálható,
kezdők, haladók és profik tudásszint
jüknek megfelelően külön csoportok

ban gyakorolhatnak: van kisvíz kezdő,
mélyvíz kezdőhaladó, előkészítő, kis
verseny, nagy verseny és hobby cso
port is. Egyaránt szeretnénk lehető
séget biztosítani azoknak, akik csak
testmozgás vagy szinten tartás végett
járnak úszni, azoknak, akik az alapokat
akarják elsajátítani, és azoknak is, akik
versenyszerűen edzenek, technikafej
lesztő, erőnléti tréningeket végeznek.
»Milyen korosztályokkal foglalkoztok,
hány éves korban érdemes elkezdeni
az úszást?
– Már 34 éves kortól fogadunk úszni
vágyókat, hiszen ezt a sportágat nem
lehet túl korán kezdeni, felső korhatár
pedig nincs, jelenleg 1516 évesek a
legidősebbjeink. Tisztában vagyunk
azzal, hogy ilyen fiatal korban nagyon
fontos a szülő együttműködése is, és
erre nagy hangsúlyt fektetünk. Mikor
valaki első alkalommal jön edzésre,
annak először felmérjük az úszássz
intjét, majd ettől a pillanattól kezdve
a szülőkkel folyamatosan egyeztet
ve közös megállapodásokat hozunk
a továbbiakat illetően, hogy a lehető
leghatékonyabban tudjuk a gyermek
érdekeit szolgálni. A későbbiekben, ha
lesz rá kapacitás, szeretnénk majd fel
nőtt korcsoporttal is foglalkozni, mivel
igény lenne rá.
»A Vulkán fürdő felújítása miatt két hó
napig alternatív megoldásokat kellett
keresnetek az edzések megtartásához.

Hogyan vészeltétek át ezt az átmeneti
időszakot?
– A fürdő ideiglenes bezárása komoly
problémát jelentett számunkra, de a
rengeteg segítségnek köszönhetően si
keresen átvészeltük. Az önkormányzat
és Fehér László polgármester szemé
lyesen és anyagilag is támogatott min
ket, helyet biztosítottak az általános
iskola épületében a szárazföldi edzé
seknek, a sárvári fürdő is hozzájárult
az tréningekhez, például használatba
vehettük az uszoda csúszdáit és egyéb
vízi elemeket is. Balogh Zsolt pedig a
kisbusszal való utazásainkat segítette.
Ennek köszönhetően sikerült kiállnunk
a két hónap megpróbáltatásait, április
22től pedig ismét a szokott helyünkön
folytathatjuk a munkánkat. Pozitív ta
pasztalataink vannak az felújításokkal
kapcsolatban, kicserélték például a já
rólapot, így végre sokkal nagyobb biz
tonságban mozoghatnak a gyerekek.
Ezen felül a Vulkán fürdőben található
a környék legjobb tanmedencéje, ami
kiváló lehetőséget biztosít a kezdőknek
az alapok elsajátítására.
»Gyereknapon ismét színes progra
mokat szerveztek majd a fiataloknak.
Miért tartjátok fontosnak az edzésen
kívüli közös tevékenységeket, milyen
programokra lehet még számítani?
– Az egyesület nem csak az úszástudás
fejlesztését és gyakorlását tartja szem
előtt, de fontosnak tartja, hogy a ta
gok különböző közösségformáló fog
lalkozások keretén belül igazi csapatot
alkossanak. Erre példák az idén júni
usban is megrendezésre kerülő több
turnusos nyári táborok is, amelyekre
még mindig várjuk a jelentkezőket.
A táborok célja, hogy az egész napos
programok során a gyerekek elsajátít
sák vagy elmélyítsék az úszástudásu
kat, mindezt jó hangulatban, játékos
programokkal. Az egyesület azt reméli,
hogy a táborok után többen éreznek
majd motivációt ahhoz, hogy tovább
foglalkozzanak az úszással, és a rövid
nyári szünet után esetleg a csapathoz
is csatlakozzanak.
»NÉMETH NÓRA

Celldömölk Open
Az elmúlt héten Dr. Somlai Gyula em
lékére megrendezésre került az első
Celldömölk Open Nemzetközi Nyílt
Sakkverseny, valamint a hetedik alka
lommal megrendezett Szobi Tibor em
lékverseny.
Az eseményekről következő lapszá
munkban számolunk be részletesen.
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Meccsenként egy gól
Celldömölk – Rábapaty 1-0 (1-0)
Celldömölk, 150 néző Vas megyei labdarú
góbajnokság 25. forduló, 2014. május 3.
Vezette: Hittaller Roland (Bendik László,
Draskovits Norbert).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Györ
kös, Virág – Szuh (Németh 65. p.), Enyingi
Márk (Megyesi 75. p.), Mógor (Boda 57.
p.), Manganelli – Klauzer, Baranyai (Enyin
gi Marcell 84. p.). Edző: Hegyi László.
Rábapaty: Varga – Dovánszky, Csupor, Tar,
Toldi  Tőke, Nagy (Bíró 46. p.), Piros, Fe
hér (Tóth 62. p.) – Gosztolya, Király. Edző:
Ádám Endre.
Góllövő: Manganelli Zsolt (21. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Rábapaty U21
31. G.: Hajas Máté, Lőrincz Gábor (2).
Masszív ellenfelet sikerült két vállra fek
tetnie az együttesnek.
Jánosháza – Celldömölk 1-0 (0-0)
Jánosháza, 200 néző Vas megyei labdarú
góbajnokság 26. forduló, 2014. május 10.
Vezette: Vass István (Németh Ádám, Mé
száros Péter).
Jánosháza: Kun – Mészáros, Tóth, Nagy,
Szabó – Ruzsa (Balhási Sz. 75. p.), Vad,
Pintér, Balhási Á. (Smidéliusz 89. p.) –
Vánkos (Kiss 46. p.), Vágusz (Fenyő 78. p.).
Edző: Kelemen Kornél.
Celldömölk: Heiner – Lendvai, Bodor,
Györkös, Virág – Szuh, Manganelli, Enyin
gi Márk (Megyesi 72. p.), Enyingi Marcell
(Németh 61. p.) – Baranyai (Boda 61. p.),
Klauzer (Gaál 75. p.). Edző: Hegyi László,
Sebestyén Attila.
Góllövő: Vágusz Arnold (58. p.).
Előmérkőzés: Jánosháza U21 – CVSE U21
05. G.: Lőrincz Gábor, Hajas Máté, Szép
Dániel (2), Nagy Roland. Az utolsó fél órá
ban alakult ki a magabiztos győzelem.
Egy minimális különbségű győzelem és
egy minimális különbségű vereség a
legutóbbi két mérkőzés története rövi
den. Sokkal hosszabban nem érdemes
róluk beszélni, de azért a rend kedvéért
tegyük meg. A Rábapaty tavasszal már
a mérkőzés előtt több pontot gyűjtött,
mint ősszel, sőt eleddig csak ők büszkél
kedhettek azzal, hogy az éllovas Rép
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

celak ellen pontot szereztek idén. Ilyen
előjelek mellett akár egy jó mérkőzés
is lehetett volna a találkozó, de nem
pörögtek fel a csapatok kellően, igaz a
hideg, szeles időjárás is közrejátszhatott
ebben. Az egyetlen gól Manganelli Zsolt
nevéhez kötődik, aki egy, a vendégka
pusról kipattanó labdát helyezett a jobb
alsó sarokba. Gyakorlatilag a második
félidő közepén volt még egy esélyünk
a gólszerzésre, egy szép kontra futott
végig a pályán, a szélről beadott labdá
ra az örökmozgó Szuh Ferenc érkezett,
közeli lövése a kapufáról jött vissza, is
métlése pedig a kapu fölött hagyta el a
játékteret. Végig attól lehetett tartani,
hogy az amúgy a kapura szinte semmi
veszélyt nem jelentő vendégek talál
nak egy gólt, de ezt a törvényszerűen
bekövetkező esélyüket Heiner Péter lát
ványos mozdulattal akadályozta meg az
utolsó percekben. Tipikusan az a találko
zó volt ez a meccs, ahol a három ponton
kívül nem lehetett másnak örülni, de
annak legalább lehetett. Jánosházán ezt
az örömünket is elvették. Egy motivált
hazai csapat, egy számukra kedvezőbb
szűk pálya és egy kivárásra játszó Cell.
hely
1.

csapat
RÉPCELAKI SE

Aztán ezen a tipikusan egygólos mérkő
zésen most nem nekünk sikerült azt a
bizonyos gólt megszereznünk. Az excelli
Mészáros Dávid hozta fel a labdát, kö
zépre lőtt passzát Kiss Tamás pörgette
előre és a lesgyanús helyzetben lévő
Vágusz Arnold helyezte a kapunk jobb
sarkába. A gólt követően már hiába
változtattunk harcmodort és próbáltuk
a támadásra helyezni a hangsúlyt, az
eredményen nem tudtunk változtatni.
Igaz, az gólhelyzet nélkül ritkán szokott
sikerülni, mi pedig maximum helyze
tecskéig jutottunk. Az eddigi 26 mér
kőzésből ez volt a harmadik, ahol nem
sikerült gólt elérnünk, de az eddigi két
gól nélküli találkozónk legalább döntet
len lett. Az újabb pontvesztés egyben
azt is jelenti, hogy a harmadik helyen
fog végezni a csapat, de nagy valószínű
séggel az aranyérem sorsa mégis a cel
li pályán fog eldőlni, a Répcelak elleni
május 24ei találkozón. Addig azonban
még egy meccs is lesz hazai pályán –
kivételesen vasárnap – május 18án a
Király SZE ellen. A tudósítás végét azért
zárjuk pozitívan, a hét közben rendez
ték meg a megyei Magyar Kupa 4. for
dulóját, ahol az Ikervár vendégeként
harcolta ki 21 arányban a nyolc közé
»DOTTO
jutást az együttes.
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Ahogyan az Osonó tükrözi az arcokat
A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely
tagjait nem először látta vendégül Celldömölkön a Soltis Lajos Színház. A világot
járt csapat április 17-én az „Ahogyan a víz
tükrözi az arcot” című előadásával mutatkozott be a helyi közönség előtt.
Nem a megszokott színházi műfajok egyi
kében vitte közönség elé az „Ahogyan a víz
tükrözi az arcot” című előadását a sepsiszent
györgyi Osonó Színházműhely. A Fazekas Misi
által rendezett darabon nem egy folyamatos
történet ível át, hanem ahogy a plakát is
hirdeti, színházi megnyilatkozásokat hallhat
a néző. Valóban megnyilatkozások, melyek
elnyomott társadalmi problémákat, szocio

lógiai adatokat közölnek a román gyerekek
életkörülményeiről, bántalmazásáról, a kis
korúak abortuszáról, magányról, kiüresedett
kapcsolatokról, szétszakadt családokról és
még sok minden másról, melyről tudjuk,
hogy a világban máshol is megtörténhet

vagy meg is történik. – Ez egy dokumen
tarista előadás, mely három évvel ezelőtt
abból indult ki, hogy fiatalokat kérdeztünk
meg arról, hogy mit gondolnak arról a vi
lágról, amiben élnek, milyen problémákat
látnak a saját életükben illetve a jövőképü
ket illetően. Hamar kiderült, hogy a fiatalok
gondjairól nem lehet úgy beszélni, hogy ne
érintenénk a felnőttek, az idősek helyzetét.
Így jött létre tulajdonképpen egy társadalmi
kórkép – mondja a rendező.
A darab bejárta Erdélyt és Magyarországot,
megfordultak vele Németország, Dánia,
Svédország, Olaszország, Belgium és Európa
más országainak színpadain, s a távoli Thai
föld közönsége előtt is sikerrel mutatták be.
Az előadás, túl a 296. bemutatón is aktuális
üzenetet hordoz, amit kortól és nemtől füg
getlenül lehet értelmezni. A kendőzetlen
valóság a színészek kitöréseiben mutatko
zik meg. Néhány szavas mondatokból álló
monológokkal szembesítik a nézőket azzal,
hogy azok az arcok, akiket megformálnak
bizony közöttünk élnek. A szereplők olykor
reményteljes, máskor reményvesztett tekin
tetükkel akarvaakaratlanul is feszültséget
generálnak, ami csak néhány komikus je
lenet erejéig halványodik el. A záró jelenet
sem oldja fel a nézőtérre ült döbbenetet, a
segélykérő kiáltások nem lelnek meghall
gatásra, a színészek kivonulnak a teremből,
ahol nem marad más, csak a babakocsiban
szunnyadó fehér képernyős tévé és néhány
tábla, amire a csend szava került fel más
más nyelven. Taps nincs, a néma csend
»B-VZS
maga a katarzis.

Meghívó
Fogyatékossággal Élő Emberek Orszá
gos Kulturális Fesztiválja
Celldömölk
2014. május 31. (szombat) 9 óra
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár színházterme

Felhívás
Kérjük adója 1 %át a Kemenesalja
Kórházért Alapítvány javára felajánlani
sziveskedjék.
Kedvezményezett adószám:
19245450–118
Köszönjük támogatásukat!

Kérdés: Hány perces edzőtermi
munkának felel meg a 10 perces
flabélosszal történő edzés?
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ELEKTRO DISZKONT

TVk, HIFIk, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!
TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!
Régi gépét 5.000 Ft/dbért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 kmen belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!
Tel.: 06/70/4109337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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