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Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.

Laminált padlót Fa-Gyulától!
Megérkeztek a legújabb divatos
színek akciós árakkal!
Extra tartós 8 mm-es:
Hickory „arany alma”
2390 Ft/m2
Springfield dió
2860 Ft/m2
Tigris tölgy
2860 Ft/m2
Közepes igénybevételre 7 mm-es:
Klasszikus bükk
2190 Ft/m2
Vadcseresznye
2390 Ft/m2
Comoi dió
2390 Ft/m2
Normál igénybevételre bomba árral 6 mm-es:
Vadcseresznye
1990 Ft/m2
+ ajándék alátétfólia + ajándék szegőléc
minden parkettához!
Bükk laminált lambéria:

TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!
Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!

1290 Ft/m2

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK.
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
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TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!

Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Bokrétaünnepet tartottak a kórházban
2015. április 10-én bokrétaünnepet
tartottak a Kemenesaljai Egyesített
Kórházban azzal a céllal, hogy megmutassák, épül, készül az új rendelőintézet, és immár elérte végső
magasságát. A rendezvényen jelen
volt Ágh Péter országgyűlési képviselő, Fehér László, Celldömölk
polgármestere, dr. Varga Gábor, a
Nyugat-dunántúli Térségi Egészségügyi Szolgáltató Központ igazgatója, Peresztegi Imre, a ZÁÉV
Építőipari Zrt. vezérigazgatója a
West Hungária Bau Építő Kft. képviseletében, valamint dr. Farkas
Péter, a Kemenesaljai Egyesített
Kórház igazgatója.

– Mindig ezért a házért dobogott –
idézte Fehér László polgármester
a kórház sebészeti szárnyában található urnafeliratot, mely urna dr.
Szomraky Zoltánnak, a celldömölki
sebészeti osztály alapítójának szívét
őrzi. – Mindannyiunk, Kemenesalja
lakosságának szíve is ezért a házért,
ezért a kórházért dobog – folytatta
köszöntőjét a városvezető –, bizonyítja ezt az is, hogy az intézmény idén
ünnepli fennállásának 119. évfordulóját. Fontos az itt élők számára, hiszen 28 település közel harmincezer
lakosának egészségügyi ellátásáért
felel. Megmaradásáért küzdött minden korábbi és jelenlegi városvezető,
megyei és helyi képviselő-testületi
tag. Ezt bizonyítja az is, hogy 2003ban 305 millió forintból felújították.

Később azonban jöttek az egészségügyi reformok, amelyeknek következtében először a 80 aktív ellátású
ágyszám 50-re csökkent. Kiss Péter
közbenjárására az intézménynek sikerült kilábalnia a nehéz gazdasági
helyzetből. Ma viszont, mindezek
ellenére egy újabb egészségügyi reform következtében Celldömölkön
mindössze 15 aktív ellátású szülészeti ágy maradt, ami a megyei kórház
aktív ágyszámának szerves része.
Sajnos azóta a kórház újra komoly
adósságállományt halmozott fel, és
a hiányt görgeti maga előtt. Vas megyében jelenleg egy aktív ellátású
kórház működik, a megyei Markusovszky kórház, de reményre ad okot,
hogy kormányzati szinten áttekintik a
reform következtében létrejött változásokat, és talán sikerül elérni, hogy
a Kemenesaljai Egyesített Kórház egy
mindenki számára kedvező módon
működő és gyarapodó intézménnyé
legyen. Ennek érdekében a városvezetés már megkezdte a tárgyalásokat
a Markusovszky kórház vezérigazgatójával, Prof. dr. Nagy Lajossal, hiszen
a celldömölki kórházban van igény az
aktív ellátást nyújtó belgyógyászati
ágyakra, igény van arra, hogy a celldömölki intézmény szorosabbra fűzze
a kapcsolatot a megyei kórházzal. Ez
jelentheti a körmendi kórházhoz hasonló együttműködést a Markusovszky kórházzal, és reményeink szerint
további aktív ágyakat kaphatna a kórházunk, illetve orvosok kerülhetnének részmunkaidőben ide. Ez hosszú
távon kiszámítható jövőt eredményezne a városnak, a térségnek és
a megyének is. Mi minden együttműködési lehetőséget megragadunk
azért, hogy stabilan működjön a kórházunk.
Ágh Péter országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a térség
egyik legnagyobb, 960 millió forintos összértékű beruházása Celldömölkön zajlik. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik tettek azért,
hogy megmaradjon a térség egészségügyi ellátása. Elmondta, komoly
tárgyalások folynak kormányzati és
megyei szinten egyaránt, hogy az
intézmény még több szolgáltatást
tudjon nyújtani az itt élőknek. „A jelenlegi beruházás is bizonyítja, hogy
az egészségügynek van jövője, és
lesznek még a térségben olyan beruházások, amelyek szolgálni tudják a

lakosságot” – biztosította a jelenlévőket Ágh Péter, a térség országgyűlési
képviselője.
Peresztegi Imre, a West Hungária Bau
Építő Kft. képviseletében elmondta,
hogy büszkék arra, amikor egy, a köz
érdekeit szolgáló intézmény építésében vehetnek részt. A bokrétaünneppel kapcsolatosan megjegyezte:
„Egy épület megépítésének három
ünnepe van: a kezdés, a befejezés,
és amikor eléri a kívánt magasságot.
Ezekből az előző kettő a megrendelőt
illeti, egy pedig – mint a jelenlegi
bokrétaünnep is – az építőmestereket. Ez az ünnep azt jelzi, hogy a ház
szerkezetkész, magasabbra már nem
épül. A tervek szerint az épületet augusztus végén adják át a lakosság
szolgálatába.

Dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház főigazgatója köszönetet
mondott mindazoknak, akik segítségükre voltak a projekt megvalósulásában, és igazodva az időközben
folyamatosan változó feltételrendszerekhez, vállalták egy 21. századi
elvárásoknak megfelelő rendelőintézet tervezését és kivitelezését. A
kórház történeti összefoglalója után
a jelenlegi, közel egymilliárd forint
összköltségvetésű projektet mutatta
be. A köszöntők után a bokréta elhelyezése következett az épület legmagasabb pontján.
»LOSONCZ ANDREA
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A 2014-es évet értékelték a tűzoltók
A celldömölki tűzoltóság 130 éves jubileumát ünnepli idén, 1885-ben alakult meg
ugyanis az első önkéntes tűzoltó egyesület
térségünkben. Április 10-én a mögöttünk
álló év tevékenységének értékelésére került sor. 2014-ben az önkormányzati tűzoltóság 23 önkéntes tűzoltóval kiegészülve
19 településen összesen mintegy 20.100
lakos elsődleges tűzvédelmét látta el. Kocsis Péter, a Celldömölki Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnokának tájékoztatójából kiderült, hogy 2013-hoz képest, 2014ben a káresetek száma 179-ről 123-ra
csökkent, melyből 56 tűzeset, 52 műszaki
mentéses eset, 15 pedig téves riasztás volt.
A szakmai beszámoló részletesen kitért a
tavalyi év főbb káreseteinek bemutatására, melyek közt a baleseteken túl számon
tartják még az Yvett ciklon által okozott
káreseteket, valamint a II-es kiemelt fokozatú káreseményként értékelt, a város
határában lángra kapott búzatáblát, illetve a Kemenesmagasiban rendkívül nagy
szakmai kihívást jelentő családi házban
keletkezett tűzesetet. A tavalyi év szomo-

rú statisztikái közé tartozik, hogy tűzesetek
következtében kettő fő, egyéb káresemények során pedig egy fő életét vesztette.
2014-ben a celldömölki állomány 18 gyakorlaton vett részt, melyek közül kiemelkedőnek számított a Ság hegyen lebonyolított
alpintechnikai képzettséggel rendelkező
tűzoltók továbbképzése, ugyanis az elmúlt
évek során bebizonyosodott, hogy igenis
szükség van ilyen jellegű szaktudás megszerzésére is térségünkben. Tendenciaként
elmondható, hogy újra éledezni látszik Celldömölkön és környékén az önkéntesség
iránti érdeklődés. 2014-ben 23 fő végezett
el alapfokú tűzoltó tanfolyamot. A 2004 óta
a tűzoltóság székhelyéül szolgáló Koptik
Odó utcai épület korszerűsítés céljából további bővítéseken esett át. Új vízszigetelés,
nyílászárók cseréje és homlokzatszigetelés, valamint további felújítási folyamatok
zajlottak le megközelítőleg hárommillió
forint értékben. A celldömölki tűzoltóság
fontos célkitűzésének tartja, hogy az ifjúság révén megismertesse a lakossággal a
tűzvédelem legfontosabb alapszabályait,

A jó munkához jó csapatra van szükség
A megyei napilap által meghirdetett pályázaton márciusban az olvasók a megye
legjobb orvosaként dr. Kovács Zoltán háziorvost választották. A segíteni akarás,
az életmentés végigkíséri a pályáján.
– Az orvosi hivatás választásánál egy gyermekkori betegségem
játszott közre: megindító volt számomra az
egészségügyi dolgozók
lelkiismeretes, áldozatos
munkája, amit felépülésem érdekében végeztek. A későbbiekben ezt az elhatározást erősítette bennem,
hogy a hozzátartozóimért is sokat tudok

tenni orvosként. Sokáig sebész szerettem
volna lenni. Ápolóként dolgoztam három
évig, műtéteknél asszisztáltam ismert sebészek mellett. Később azonban úgy alakult,
hogy sebészként csak az otthonomtól távol
tudtam volna elhelyezkedni, ezért inkább
változtattam az elképzelésemen: először
pulmonológusként, később körzeti orvosként dolgoztam.
»Az élet azonban úgy hozta, hogy mégis
távol került az otthonától, országhatáron is
átjött…
– Annak idején, a szocializmus idején ahhoz, hogy átjöhessek az országhatáron, egy
magyarok által gyérebben, sőt egyáltalán
nem lakott területre kellett költöznöm, az
északi sarkkörre: ott mentőztem három

a tűzmegelőzés érdekében elkövetendő
teendőket, így a megye több iskolájába is
ellátogattak, illetve bemutatóikkal megjelentek számos kulturális rendezvényen, falunapon és egyéb közösségi eseményeken.
A gyűlés további részében Bertalan Sándor
gazdasági vezető pénzügyi beszámolóját
kísérhették figyelemmel a megjelentek,
mely részletesen áttekintette a szervezet
tavalyi évi kiadásait és bevételeit, valamint
2015-re vonatkozó terveit. Ezt követően
az ellenőrző bizottság beszámolója következett, melyet Döme László, a Celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének
tolmácsolásában hallgathattak meg a jelenlévők. Mindezt az önkéntes tűzoltóság
szakmai beszámolója követte Nováky Ernő,
az egyesület tagjának értékelőjében, melyből kiderült, az egyesület sikeres pályázatokat tudhat maga mögött, illetve működési
tevékenysége során az elmúlt évben minden rendben zajlott. A pénzügyi beszámoló és az ellenőrző bizottság tudósítása
alapján konklúzióként levonható, hogy az
önkéntes tűzoltóság működése megfelelő
volt a tavalyi évet tekintve. Az eseményen
felszólalt még Kovács Levente, a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is, aki értékelése során kifejtette, nagy
elégedettség tölti el a tűzoltóság tevékenységével kapcsolatban. Karádi Mihály,
önkormányzati képviselő az elhangzottakat
egy konkrét eset tekintetében méltatta, kiemelve, hogy az állomány hatalmas szakmai fejlődésen ment keresztül. Fehér László
polgármester pedig köszönetét fejezte ki a
tagok tevékenysége felé, értékelte és elismerte e kivételes elhivatottságot igénylő
pálya fontosságát, az állomány kiemelkedő munkáját, ennek tükrében 2015-ben a
polgármesteri keretből származó 50-50000
forinttal támogatja a tűzoltóság további sikeres működését.
»NÉMETH ALÍZ
évig. Így tudtam a brezsnyevi, andropovi
szigorításokat kikerülni. A gorbacsovi éra
enyhülést hozott, ekkor jöttem Magyarországra, és megpályáztam az éppen akkor
megüresedett vönöcki körzetet, ahol 1991
májusától 2003 januárjáig dolgoztam. 2003
januárjában váltottam: egy ugyancsak
megüresedett praxist vettem át Alsóságon,
az ügyeletet pedig 2009 óta viszem.
»Hogyan sikerül beosztani az idejét, hogy
mindenre jusson?
– Meg kell, hogy valljam, kevés a nap 24
órája – ennyi feladat ellátása nagyon nagy
szervező munkát igényel.
»Hogyan fogadta a szavazás eredményét?
– Minden pozitív visszajelzést szakmai
sikerként értékelek, és hiszek a csapatmunkában. Úgy gondolom, a jó munkát jó
csapat nélkül nem tudnám megvalósítani.
»LA
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Költészet napja Alsóságon
A költészet napja alkalmából rendeztek szavalóversenyt az alsósági
tagintézményben. Az április 9-i rendezvényen az alsó tagozatosok mellett a leendő elsősök is bemutathatták
versmondó tehetségüket a zsűrinek.
1964 óta minden év április 11-én a költészet napját ünnepeljük. A dátummal
az egyik legnépszerűbb magyar költő,
József Attila születésnapjára emlékezünk. E jelentős nap alkalmából évente
rendeznek különböző színes kulturális
programokat: irodalmi előadóesteket,
közönségtalálkozókat, könyvvásárokat.

Szintén ehhez a naphoz kapcsolódóan
tartotta meg éves szavalóversenyét a
Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagintézménye. A rendezvény lebonyolítására április 9-én került sor, ahol a
versenyre benevezett óvodások és kisdiákok öttagú zsűri előtt adhattak számot
versmondó képességükről. A programot
a legifjabbak szavaló próbája nyitotta,
sok bátor óvodás állt ki a tanárok és a
leendő iskolatársak elé, hogy előadhassa a kitartó szorgalommal elsajátított
költeményeket. A legkisebbek körében
főként Kányádi Sándor, valamint Gazdag
Erzsi versei bizonyultak népszerűnek, a

Területi elsősegélynyújtó verseny
Általános iskolák felső tagozatosai
számára szervezett elsősegélynyújtó
versenyt a Magyar Vöröskereszt április 15-én. A próba területi fordulóján
nyolc csapat mérhette össze tudását,
és adhatott számot az elsősegélynyújtásban való jártasságáról.
A Magyar Vöröskereszt celldömölki
szervezete minden évben hagyományszerűen megrendezi Elsősegélynyújtó
versenyét. A szervezet kiemelt jelentőséget tulajdonít a fiatalok képzésének,
elsősegély-ismereteik és egészségvédelmi tudásuk fejlesztésének. Idén április 15-án került sor a verseny területi
fordulójának lebonyolítására, melyre ezúttal 8 csapat is nevezett a térség általános iskoláiból. Mindegyik csapatnak
egy három állomásos feladatsort kellett
teljesítenie. Az első állomáson írásbeli
tesztet kellett kitölteniük a diákoknak,

ahol elméleti ismereteikről kellett számot adniuk. A következő állomáson
szituációs gyakorlatokat kellett megoldaniuk: a tanulóknak egy balesethez
való kiérkezést kellett eljátszaniuk, ahol
a sérültek ellátását kellett szakszerűen
bemutatniuk. A feladatban nagy segítséget nyújtott a modern AMPU-fantom
használata, amin a diákok hitelesen tudták gyakorolni a mesterséges lélegeztetés gyakorlatát. A harmadik állomás
szintén szituációs feladat volt, ahol egy
eszméletlen személy ellátásáról kellett
gondoskodniuk például stabil oldalfektetés alkalmazásával, valamint egy
esetleges csecsemőfulladás esetén szükséges gyakorlatot kellett demonstrálniuk.
A tanulók lelkesen és felkészülten hajtották végre a feladatokat. A próbát a
Celldömölki Városi Általános Iskola csapata nyerte (Csihar Anna, Horváth Marcell, Nagy Laura, Szotáczki Kíra, Takács

Tankerületi rajzverseny Alsóságon
Március 10-én immár második alkalommal rendezték meg az Alsósági Sportcsarnokban a tankerületi rajzversenyt.
A program népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy nem csak a tankerület általános iskoláiból, de a megye
számos középiskolájából is érkeztek jelentkezők, köztük olyan diákok is, akik
korábban az alsósági iskolában végezték általános iskolai tanulmányaikat. Az
idei évben 66 általános és középiskolás
versenyző érkezett a versenyre, hogy
összemérje rajztudását. A résztvevők
három korcsoportban indultak, minden
korcsoport két beállításon dolgozhatott
az általuk megválasztott technikai esz-

közökkel. Mialatt a gyerekek alkottak, a
pedagógusok szakmai tapasztalataikat
osztották meg egymással. A versenyen
a legjobbak értékes művészeti könyveket vehettek át Rozmán Lászlótól, a
Celldömölki Tankerület igazgatójától. Az
5-6. osztályos korcsoportban első helyezett lett Jakab Flóra (CVÁI), második
Szabó Luca (Napsugár Ált. Isk. Boba),
harmadik helyen végzett Zubor Dorka
(Szent Imre Ált. Isk. Jánosháza). Különdíjban részesült: Radányi Gréta CVÁI
Alsósági Tagiskolája), Tóth Fanni Zsófia
(Szent Imre Ált. Isk. Jánosháza), Kovács
Máté (Petőfi Sándor Ált. Isk. Ostffyaszszonyfa), Varga Friderika (CVÁI).

két híres magyar költő alkotásaiból több
is elhangzott az ovisok tolmácsolásában.
A leendő elsősök versenyét a következő
két korcsoport követte, először az első
és második osztályosok próbája, majd
zárásként a harmadik, negyedik évfolyamosok is a zsűri elé álltak. Az alsósok
előadásai már szélesebb repertoárról
árulkodtak, csendültek fel klasszikus és
kevésbé ismert költemények is, köztük
a költészet napja alakjának, József Attilának verseivel. A szavalatok után a
zsűri értékelte és díjazta az előadásokat.
A korcsoportonkénti első három helyezett, valamint a különdíjasok könyvjutalomban részesültek, emellett minden
résztvevő oklevelet vehetett át a versenyen való részvétel emlékére.
»NN

Klaudia), akik ezzel továbbjutottak a
megyei fordulóra. Második lett a Szent
Benedek Katolikus Iskola csapata (Hajba
Adrienn, Jagodich Milán, Piri Tamás, Tuba
Gergő, Zolnai Fanni), harmadik helyen
pedig az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulói végeztek (Árvai
Elizabet, Csihar Martin, Hujber Viktória,
Nagy Vivien, Pethő Bálint). A verseny
szervezésében és a csapatok teljesítményének elbírálásában a Vöröskereszt
mellett a celldömölki mentőszolgálat
is részt vett, akik örömmel állapították
meg, hogy a korábbi évekhez képest
több, vegyesebb összetételű csapat ékezett a megmérettetésre. Ahogy azt a
szervezők elmondták, fontosnak tartják
az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek széleskörű tanítását,
valamint a humanitárius szemléletmód
terjesztését. Ezért is jelentősek az ilyen
jellegű versenyek, ahol a tanulók nem
csak számot adhatnak felkészültségükről, de tudásukat, képzettségüket is öszszemérhetik.
»N. NÓRA
A 7-8. osztályos korcsoportban első
lett Marton Bendegúz (CVÁI), második
Pongrácz Petra (CVÁI), harmadik helyezett lett Orosz Viktória (Szent Imre Ált.
Isk. Jánosháza). A korosztály különdíjasai: Gáspár Glória (CVÁI Alsósági Tagiskolája), Nagy Dávid (Szent Imre Ált. Isk.
Jánosháza), Deutsch Máté (CVÁI), Páli
Fruzsina (Szent Imre Ált. Isk. Jánosháza).
A középiskolások versenyét Németh
Márk (CBDG és SZKI) nyerte, második
lett Huszár Anikó (Nagy Lajos Gimnázium Szombathely), harmadik helyezést
ért el Kőrösi Edward (CBDG. és SZKI).
A korosztály különdíjasai: Csókás Bettina és Kovács Hajnalka (CBDG és SzKI),
valamint Csótár Hanna (Jurisich Miklós
Gimnázium Kőszeg).
»NÉMETH NÓRA
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Szívem szerint… Perint
A Perint italkereskedés immár több,
mint húsz év tapasztalattal áll a
partnerei szolgálatában. Celldömölki depója 1995-ben nyitott meg, két
évvel ezelőtt pedig bővítések és a
láthatóság miatt a fő közlekedési
útvonal mellé, új helyre költözött
a Sági út 218. szám alá. Az italkereskedés szolgáltatásairól, termékeiről, kínálatáról Németh Andrea
üzletkötővel beszélgettünk.

»Hogyan foglalnád össze az italkereskedés történetét? Mikor és hogyan
alakult a Perint Kft.?
– A Perint Kft. nevét az Alpokból
eredő, Szombathelyt keresztülszelő
patakról kapta. A 90-es években élelmiszer-nagykereskedelmi tevékenységet folytattunk, majd folyamatosan
alakultunk át ital nagykereskedéssé.
1992-ben vásároltuk meg pályázat
útján a jelenlegi központi telephelyünket Szombathelyen, a Mérleg u.
1. szám alatt, közel 14.000 m2, és
5200 m2 fűthető raktárakkal. A 90-es
években nagy multi cégek disztribútoraiként működtünk a megye egész
területén, majd ahogy a piac változott
és jöttek a logisztikai cégek, csak sa-

ját értékesítésünkkel foglalkoztunk.
2002-ben Körmenden saját területen
nyitottunk depót, 2006-ban Pápán
bővültünk saját tulajdonban lévő telephellyel, 2009-ben pedig Sopronban nyitottunk új depót. 2004-ben
újdonságként és az elsők között vezettük be az integrált vállalatirányítási rendszert. 2006-tól mi, képviselők
PDA eszközökkel kezdtünk dolgozni,
mára már tabletekkel, amit most is
folyamatosan fejlesztünk, így a munkánk és egyúttal a vevők kiszolgálása is könnyebbé válik. Célunk, hogy
logisztikailag minél hatékonyabban
tudjuk a tevékenységünket végezni.
Fő szempontunk a vevőcentrikusság.
Jelenleg 47 fő munkatárssal dolgozunk, és 24 db tehergépkocsival rendelkezünk.
»Mikor nyílt meg a celldömölki depó?
– A celldömölki depónkat 1995-ben
nyitottuk meg, akkor még a Csokonai Vitéz Mihály utcában, a volt
Kesztyűgyár szomszédságában. Két
évvel ezelőtt költözött aztán a jelenlegi helyére, a Sági út 218. alá. Erre a
költözésre főként a helybővítés szempontjából volt szükség, mivel a folyamatosan fejlődő és bővülő árukészlet
már kinőtte a korábbi épületet. A celldömölki depó vezetője Szalai István,
a raktárvezető Figerl Zoltán, valamint
van még két gépkocsivezetőnk és
a raktárban egy munkatárs. Ezzel a
személyzettel működik a celli depó,
hétköznaponként reggel nyolctól délután négyig, valamint szombatonként
szintén reggel nyolctól délig tartunk
nyitva.
»Mi a cég fő profilja?
– Cégünk három nagy hazai sörgyár,
a Borsodi, a Heineken és a Dreher
kiemelt nagykereskedelmi partnere,
ezen kívül a beszállítóink között megtalálható számos gyártó és forgalmazó cég, mint a Coca-Cola, a Pepsi Cola
vagy a Zwack, hogy csak a legismertebbeket említsük. A több, mint háromezer termék forgalmazása mellett
nemrég saját márkával is megjelentünk a piacon, ez az Alpok termékcsalád, mely szeszes italokat és szikvizet
tartalmaz. Szerencsére elmondható,
hogy a másfél éve megjelent Alpok
márkánk népszerűvé vált a vevők körében. Mivel a különböző új adók bevezetése nagymértékben megemelte
a korábbi árakat, így szükség van a
piacon olyan termékre, amely minőségileg is kifogástalan, ugyanakkor

reális áron beszerezhető. Mi ezzel próbálunk segíteni.
»Milyen szolgáltatásokat kínáltok
partnereitek számára?
– Amiről úgy gondoljuk, hogy sokan
nem tudnak, hogy cégünk nem csupán nagykereskedelmi kiszolgálással
foglalkozik, tehát nem csak viszonteladók részére nyújtunk üzletkötési lehetőséget, de ugyanúgy foglalkozunk
lakossági kiszolgálással is. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárki bejöhet az utcáról a depóba, és vásárolhat
akár a családi háztartás számára is. Kis
tételben is ugyanúgy tudunk értékesíteni, versenyképes árakon. Üdítőket
akár darabra is adunk el, a dobozos
söreinket főként egységcsomagokban
értékesítjük, de árukínálatunkban szerepelnek már különböző gyümölcslevek, energiaitalok, chipsek és kávék
is. A keresettebb termékeink között
említhetnénk még az Apenta ásványvizek és üdítők mellett a borainkat is:
kis és nagy tételben is forgalmazunk
például a soproni, a szekszárdi, vagy
a balatoni hegyvidékről származó borokat. Emellett nagyon felkapottak
lettek, főként a fiatalok körében, a
különböző ízesítésű ciderek, amelyek
értékesítésével szintén foglalkozunk.
A viszonteladói és lakossági kiszolgálás mellett természetesen a rendezvények beszállító partnerei is vagyunk a
működési területünkön. Szerepeltünk
például a vönöcki Buti Pálinkafesztiválon, beszállító partnerei vagyunk
a Jufa szálloda valamint a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdő létesítményének egyaránt, ezenkívül szállítunk ki
a környező fürdőhelyek részére, így
például Borgátának, Mesterinek és
Szajknak is. Működési területünk kiterjed egész Vas megyére, valamint
Zala megye északi, Veszprém megye
észak-nyugati és Győr-Moson-Sopron
megye déli területére. 24–48 órás kiszállítással dolgozunk, partnereink a
rendeléseiket leadhatják telefonon,
valamint üzletkötőinken keresztül is.
Jelenleg több száz partnerrel büszkélkedhetünk, akiknek többsége
vendéglátó egység, kisebb százaléka
pedig kiskereskedelem.
»Mit tartatok a kereskedés legfontosabb jellemzőjének?
– Folyamatosan bővítjük árukészletünket, mindig szem előtt tartva a
vásárlói igényeket, tehát minőségi
termékeket kínálunk elérhető áron.
Telephelyeinken közel háromezer termékkel, gyors és pontos kiszolgálással
várjuk viszonteladói valamint lakossági vevőinket.
»NÉMETH N.
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Négy évtized a szociális tevékenységben
Több, mint egy évtizedig állt a Városi
Bölcsőde élén Benkőné Remport Lilla, aki
jelenleg ún. „sétáló idejét” tölti. Nyugdíjba készülésének apropóján beszélgettünk vele, hogyan is kezdődött a pályája.
– Budapesten tanultam a
Balassa János Egészségügyi Középiskolában, és
ún. tan-kórtermesként
az utolsó évben az Uzsoki Kórházban szereztem
gyakorlatot. Utána hazajöttem Celldömölkre,
a kórházba, és itt dolgoztam a gyermekeim
születéséig. A GYES letelte után már nem a
kórházba mentem vissza dolgozni, hanem a
bölcsődébe. Régi vágyam valósult meg azzal, hogy gyerekek mellé kerülhettem, mert
mindig boldogságot jelentett számomra
velük foglalkozni. Hat évig dolgoztam ott, a
hetedik évben már csak egy bölcsőde maradt. Ekkor kerültem át az idős gondozásba,
az akkor még Területi Gondozási Központnak
nevezett intézménybe. Eleinte élelmezésvezetői feladatokat láttam itt el, de ez nem
igazán állt hozzám közel, majd az idősekkel
foglalkoztam mint gondozónő, később az adminisztrációs feladatokkal voltam megbízva,

majd lehetőségem nyílt egy felsőfokú szociális asszisztensi képzésen részt venni, ezt
követően jelentkeztem az Egészségügyi Főiskola szociális munkás képzésére. A gondozási
központnál indult egy családsegítő csoport,
és évekig családgondozóként dolgoztam:
klubot működtettem cigánygyerekek számára. Nagy segítségemre volt az akkori ún. kisegítő iskola pedagógus-csapata a gyerekek
táboroztatásában, de a klub összejövetelein
is. Nagyon érdekes foglalkozásokat szerveztünk: volt egy együttesünk, ezek a gyerekek,
fiatalok táncoltak, énekeltek. Azt hiszem,
úgy a gyerekeknek, mint nekünk, szakembereknek, egy életre szóló élményt jelentett.
A főiskolai képzés után elvégeztem az ELTE-n
az egyetemi kiegészítőt, később elsők között
szakvizsgáztam is.
»Utána visszakerült korábbi munkahelyére, a
bölcsődébe…
– A politika és az akkori városvezetés döntésének értelmében valóban visszakerültem a
bölcsődébe, aminek akkor nem nagyon örültem, mert végzettségem és szaktudásom
ennél nagyobb egzisztenciára jogosított volna fel. Később azonban nagyon hálás voltam
a sorsnak, mert a gyerekektől annyi szeretetet kaptam, ami mindenért kárpótolt. Nem
beszélve a bölcsődei kollégákról, akik kiváló

munkatársaim voltak és úgy érzem, nagyon
jó csapatot alkottunk. 2006-ban nyertünk
egy sikeres pályázatot, aminek következtében sikerült a bölcsőde épületét felújítani.
Erre vagyok a legbüszkébb, hogy ezt sikerült
megvalósítani. A volt igazgatóm korrektségét bizonyítja, hogy nem próbált meggátolni
a tanulásban, hagyott érvényesülni. Most, 11
év bölcsődevezetés után elégedett és boldog
embernek vallom magam, de azt gondolom,
hogy hagyni kell a fiatalokat érvényesülni, és
át kell adni nekik a helyet.
»Mik a tervei a nyugdíjas éveire vonatkozóan?
– Közéleti feladataim mellett egyrészt több
időt szeretnék a családommal, az unokáimmal tölteni, másrészt megismertem egy
egészségmegőrző módszert, ezt szeretném
másoknak is átadni. Ennek érdekében bérlek
egy üzlethelyiséget a Géfin tér 8. alatt, és
igyekszem azt a miliőt megteremteni, amely
lehetővé teszi, hogy nyugodtan ellazulva,
egy nagyon finom érintéstechnikával tudjak
segíteni az embereknek az egészségük megőrzésében, a közérzetük javításában. Ez egy
fajta fájdalomcsillapítás, feszültségoldás – hiszen a fájdalmak a feszültségekből adódnak,
ha valaki állandóan szorong, stresszhelyzetnek van kitéve, előbb-utóbb leképeződik a
szervezetében is. Ez egy szelíd gyógymód, és
természetesen az orvosi kezelések kiegészí»LA
tőjeként szolgál.

Megyei kitüntetés az életen át tartó szakmai elhivatottságért
Vas Megye Közgyűlése március 15-e alkalmából Vas Megye Önkormányzatáért Egészségügyi Tagozata elismerésben részesítette
dr. Bérdi Gusztáv háziorvost. A doktor úr így
vall pályájáról:
– 1934-ben
születtem Szárazdon, Tolna
megyében. Már gyermekkoromtól
kezdve
elhivatottságot éreztem
az orvosi pálya iránt,
büszkén mondhatom,
teljesen végig is kíséri
életutam. 1961 szeptemberében avattak orvossá Pécsett. Kezdő orvosként Pincehelyen,
a kórházban kaptam munkalehetőséget. A
belgyógyászaton szerettem volna elhelyezkedni, de végül a szülészetre kerültem, itt
négy évig dolgoztam. Az akkor nálam született gyermekek ma már középkorú felnőtt
emberek. Én is családot alapítottam, így
1964-től Sárszentlőrincen körzeti orvosként
folytattam pályafutásomat egészen 1979ig. 1979. július 1-jén költöztem családommal Celldömölkre, ahol háziorvos lettem.
Ez egy éles váltás volt a pályámon, hiszen
addig körzeti orvosként mindenféle esetet

elláttam, a foghúzástól kezdve a komoly
sérülésekig. Háziorvosként viszont korlátozódtak a feladataim, eleinte még a betegek
is kétkedve fogadtak. Ennek ellenére a beilleszkedés hamar sikerült. Sokat köszönhetek
Limpár Józsefnek, aki azon túl, hogy segített
a letelepedésben, a család jó barátja is lett.
1997-től mint vállalkozó háziorvos látom el
a betegeimet. A gyógyítás mellett fontos
számomra a család is. Két fiam van, Zsolt
fogorvos, aki szintén Celldömölkön praktizál
és Csaba, aki programozó mérnök, ő Monoron él a családjával. Feleségem halála után
1996-ban újranősültem. 7 unokám született, a két legidősebb az idén végez a tanulmányaival: Gergő fogorvos, Réka tanítónő
lesz. Még tanul Csenge, Máté és András. A
két legkisebb, Anna és Marcell pedig még
óvodás.
»Milyen érzés egy életen át az egészségügyben dolgozni, milyen tapasztalatokat,
elismeréseket szerzett az elmúlt évek során?
– Milyen érzés? Számomra az egyik legszebb
hivatás az orvoslás, amikor segíthetünk egy
másik ember gyógyulásában. Amikor hosszú
évek múltán is emlékeznek, és hálás szívvel
köszönik meg, amit értük tettünk. De nem
csak szép pillanatai vannak ennek a hiva-

tásnak. Hozzátartozik, bármennyire szeretnénk elkerülni, az elmúlás is. Mindig nehéz
elengedni egy-egy betegem kezét. 36 éve
látom el Celldömölk város egyik körzetét és
Mersevát lakosságát. Egy orvosnak mindenhez kell egy kicsit értenie, ezért is igyekszem
folyamatosan tanulni, szinten tartani a tudásomat a fejlődő orvostudománnyal. Egész
életemben ezt a hivatást gyakoroltam, idén
szeptemberben lesz 55 éve, hogy gyógyítok,
soha nem tudtam volna más pályát elképzelni magamnak. 2010-ben a Vas Megyei
Kistérségi Társulás keretén belül, Mersevát
Önkormányzata ismerte el három évtizedes munkámat. 2011-ben vehettem át Pécsett az aranydiplomámat, és még mindig,
80 évesen is aktívan dolgozom. A megyei
kitüntetést már másodszor sikerült elnyernem, először 1997-ben és most, 2015-ben.
Köszönöm a város önkormányzatának, hogy
érdemesnek talált a felterjesztésre, és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy megkaphassam ezt az elismerést.
»ÚK
Előző lapszámunkban dr. Bérdi Gusztávval
készített interjúnk műszaki hiba folytán tévesen jelent meg. Az érintett és olvasóink
szíves elnézését kérjük.
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A rossz idő sem tántorította el a fesztiválozókat

Változó időjárási körülmények tarkították a Tulipán Fesztivál első napját április
17-én. A kezdetben még hiú reményeket keltő bár borús, mégis kellemes idő
már a fesztivál kezdésének időpontja
előtt átfordult szemerkélő esőbe. A rendezvénysorozat első momentumára,
Fehér László polgármester köszöntőjére a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár Galériáján került sor, mely
a győri Cifra Műhely Egyesület „Cifra
szoba Mérából”című kiállításának adott
otthont. A városvezető kiemelte, hogy
a Tulipán Fesztivál ötlete a méltán népszerű őszi szüreti felvonulás alapján
született meg. A hagyományteremtő
jelleggel létrehozott rendezvénysorozat, mint a tavasz hírnöke, az év első

szabadtéri kulturális, művészeti, szórakoztató eseménye idén immár második alkalommal viszi városunk hírét az
ország számos pontjára. A Hollandiából
származó tulipánhagymák tízezreinek
kivirágzása unikális külsőt kölcsönöz a
naponta megtett útvonalon a helyi lakosoknak, a városunkba érkező vendégek
és turisták pedig kuriózumként tartják
számon a színes szirmok pompázását. A
Tulipán Fesztivál azonban beltéri programokkal is készült a látogatók számára.
Az első nap a már említett Deésy Gábor
által vezetett győri Cifra Műhely Egyesület különleges kiállítását tekinthette
meg az érdeklődő a KMKK Galériáján.
Az egyesület működése céljaként a Kárpát-medence sokszínű népi kultúrájának megőrzését, az ehhez kapcsolódó
értékek feltárásárát és megmentését
tűzte ki. Az aktuális interaktív tárlat
ezen törekvések kézzel fogható megvalósulása, mely egy teljes cifra szoba
bútorzatát mutatja be, Erdélyből, azon
belül Kalotaszeg egy kis falujából, Mérából származik, mely testvérvárosunktól, Erdőszentgyörgytől nem messze,
mindössze 170 km-re helyezkedik el.
A bútorzat egy család hagyatéka, mely
az újonnan épült házuk képébe már
nem illett bele. A továbbiakban a Tulipán
Fesztiválra meghirdetett népi ízek versenyének eredményhirdetése következett, melynek első helyén a köcski Bolla
Lászlóné, a második helyen pedig Kőhalmi Ferencné valamint Szabó Alíz végzett, akik ajándékcsomagot vehettek át

kiváló süteményeikért. A folytatásban a
Kemenesaljai Néptánc- és Népzenei találkozó lebonyolítására került sor. Első és
egyben utolsó szabadtéri fellépőként a
Németh János Citerazenekar és a Kenyeri Dalkör állt színpadra, tavaszköszöntő
népdalcsokrukat azonban megzavarta
az egyre intenzívebben szakadó eső.

A programok így a KMKK Színháztermébe költöztek, ahol rövid szünet után
ismét folytatódott a táncos vigasság.
Fellépett a Sárvári Néptánckör csángókat bemutató műsorával, majd mezőföldi táncokkal a Kertai Általános Iskola
Néptánccsoportja, őket a gencsapáti Kópic Néptánccsoport isaszegi tánca követte. Őket a Szökős Néptáncegyüttes
fiataljai váltották, majd az Ispiláng Néptáncsoport és a répcelaki Ümmögő Néptánccsoport vette át a főszerepet. Végül
a celldömölki Kemenesalja Néptánccsoport mutatta be új moldvai viseletét. A
zenét a táncosok fellépései alatt, majd
az est további részében is a Fajkusz Banda szolgáltatta.
•••
A fesztivál második napján is kitartott
a mostoha időjárás. Hiába pakolta ki
portékáit a Kemenesi piac, a délelőtt
folyamán csak kevesen merészkedtek
ki a Szentháromság térre, hogy szemrevételezzék a helyi alkotók kézműves
és gasztronómiai termékeit. Később
azonban felbátorodtak a lakosok, a nap
előrehaladtával egyre nagyobb lett az
érdeklődés a fesztivál programkínálata iránt. Műsorszám pedig akadt bőven. Elsőként az Ultraviolák és a Tücsök
bábcsoport előadását tekinthette meg
a közönség, majd a Soltis Lajos Színház
szórakoztatta vásári komédiáival a téren egybegyűlteket. A színpadon zajló
műsorok mellett természetesen további
kísérőprogramok is várták a látogatókat,
mindenkinek lehetősége nyílt kipróbálni
az arc- és hennafestést, vagy lefotóztathatta magát Hagymácska és Tulipánherceg bőrében. Kora délután a Tulipános
Népi Játékpark is megnyitotta kapuit,
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kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták
a különböző logikai és ügyességi fajátékokat, a kirakótól kezdve a társasokon át
egészen a teknőhorgászatig. Később aztán kezdetét vette a zenés műsorszámok
sorozata, melyet fél négykor a Kenyeriből érkező Rábamenti Citerazenekar
„Tulipános jókedvemből…” című műsora
nyitott. Ezt követően a neves zenészekből és énekesekből álló Papa Jazz Seven
koncertje következett, akik a dixieland,
a ragtime és a tradicionális jazz világába kalauzolták a közönséget. A dixieland zenekart a fiatal tehetségekből álló

»MÛVELÔDÉS

Makoya együttes műsora követte, akik
sajátos feldolgozásban prezentálták a
különböző műfajban alkotó nagynevű
zenekarok slágereit. A zenei produkciókat eredményhirdetés szakította meg a
színpadon, kihirdetésre került a Fesztivál süteménye, amelyet Tóthné Magyari
Zsuzsanna és Szabó-Horváth Anett érdemelt ki, a második helyen Bolla Lászlóné végzett. Végül az est és a fesztivál
fő attrakciója következett, a 2009-ben
újra összeállt Piramis lépett a színpadra.

Az őstagok mellett Nyemcsók János énekessel és Vörös Gábor basszusgitárossal
kiegészült zenekar minden bizonnyal a
fesztivál legjobban várt eseményének
számított a közönség köreiben is. „Azt
veszem észre öreg fejemmel, hogy a fiatalokat is érdekli a zenénk” – nyilatkozta

Hét év eredményei számokban
A Sághegy LEADER Egyesület a Celldömölki és a Sárvári kistérség 58 településén van jelen. A 2007–2013-as uniós
ciklus lezárásaként Fehér Ferenccel, az
egyesület elnökével beszélgettünk.
– A 2007–2013-as ciklus eredményeit
leggyorsabban számokban tudjuk öszszefoglalni – kezdi beszámolóját Fehér
Ferenc, a helyi akciócsoport elnöke. Az
elmúlt ciklus hét pályázati körében öszszesen 467 db pályázat érkezett az egyesületünkhöz tartozó két kistérségből,
melyből 325 db támogató határozatot
kapott, tehát elmondhatjuk, hogy a térségi elképzelések 70%-a uniós forrásból
tudott megvalósulni. Helyi álmokból,
helyi ötletekből születtek kézzelfogható
fejlesztések, számos helyi vállalkozást
támogattunk eszközök beszerzésével, telephelyfejlesztéssel, vagy a civil szervezeteket juttattuk forráshoz eszközparkjuk

megújítására vagy rendezvényszervezésre. Tucatnyi tűzoltószertár és sportöltöző
kapott új külsőt, a települések számára
fontos épületek, templomok újulhattak
meg, faluközpontok, játszóterek váltak
rendezetté, élhetőbbé. Fontos szerepet
kapott kulturális örökségünk megőrzése
is, tájházak adnak otthont múltunk már
majdnem elfelejtett kincseinek, néptánc
egyesületek ruhatára bővült új visele-

a koncert előtt Závodi János, a Piramis
együttes gitárosa. „Talán otthon hallgatták a dalainkat, esetleg a szüleik elhozták őket a koncertjeinkre, mindenesetre
nem ritka, hogy négy-öt éves rajongókkal is találkozunk. Rengeteg emlékezetes
bulit csináltunk már, vagy mondhatnám
azt is, hogy minden bulink emlékezetes.
Biztos vagyok benne, hogy innen is úgy
jövünk majd le a színpadról, hogy egy
eszelősen jól sikerült koncerten leszünk
túl, ami tetszett mindenkinek. „Ez amolyan pingpongszerű dolog: a közönség
doppingol bennünket, mi pedig – úgy
gondolom – a közönséget. Mindig azt
szoktam mondani, hogy egy ilyen hétvégi buli után négy-öt napig nagyon jól
elvagyok, szóval az biztos, hogy a koncert után négy-öt napig Celldömölk lesz
a csúcs” – fűzte hozzá Nyemcsók János,
a zenekar énekese. A közönség teljesen
megtöltötte a KMKK előtti teret a Piramis koncertjén, akik repertoárjukból főként a zenekar történetének legnagyobb
slágereit játszották, úgymint a Becsület,
a Kívánj igazi ünnepet vagy a Ha volna
két életem. A háromnapos fesztivál utolsó napján, vasárnap délután lehetőség
nyílt kisvonattal körbejárni a Tulipán
utat, este 8 órakor pedig Egyházi Géza
sztárvendég szereplésével operett gála
zárta a rendezvényt. A rossz idő ellenére
ismét nagy volt az érdeklődés a Tulipán
fesztivál iránt, így a szervezők méltán
bízhatnak abban, hogy hasonlóan színvonalas programokkal és fellépőkkel
valóban hagyományt teremthet a rendezvény.
»NÉMETH ALÍZ - NÉMETH NÓRA
tekkel, és két kiadvány megjelenéséhez
is sikerült LEADER forrást biztosítanunk.
Hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a
következő, 2020-ig tartó ciklusban, azt
még nem tudjuk, mint ahogy a helyi akciócsoportok feladata sem tisztázódott
teljesen. Valószínűleg, mint mini „helyi
fejlesztési ügynökségek” fogunk funkcionálni, egyengetve a projekt útját egészen
az ötlettől a megvalósításig. Jelenleg
több nagy feladat is áll előttünk, első, és
egyben a legfontosabb, hogy felkerüljön
a korona a jelenleg futó LEADER nemzetközi együttműködés projektünkre, melyben átadásra kerül Jánosházán egy Tudás
Transzfer Központ. Az átadásra egy több
napos rendezvénysorozat részeként kerül
sor, melynek nyilvános programjait május 15-én délután Mesteri fürdőn, május
16-án délután pedig Jánosházán, a városközpontban tartjuk. A rendezvényeken színpadra lépnek a térség kulturális
és hagyományőrző csoportjai, mellette
helyi termék és kézműves vásár is várja a
kilátogatókat.
»ÚK
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A digitális generációk világa
Tari Annamária klinikai szakpszichológus
neve méltán csenghet ismerősen az olvasó számára. Számos országos televíziós
csatorna és rádióadó tanácsadó jellegű
műsorainak állandó vendége, házigazdája.
Publikációi, tanulmányai nagy népszerűségnek örvendenek nemcsak a szakma,
hanem a laikus olvasók körében is, az általa jegyzett könyvek pedig rövid idő alatt
sikerkönyvekké válnak. Szakterülete igencsak sokrétű, legutóbbi kutatásaiban a különböző generációk kapcsolatrendszerével,
különbözőségükből adódó konfliktusaival
foglalkozik. Ennek jegyében „A digitális
generációk a családban és az iskolában”
címmel tartott előadást a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár mozitermében április 14-én. Az előadás leginkább
a Z generációt - azaz az 1995 után született
gyermekeket – nevelő szülőknek és tanároknak szólt, de rengeteg jól hasznosítható
tanácsot kaphatott bárki más is. 2015-ben
ugyanis már nem lehet elsiklani a generációk közti különbségek problémája fölött.
A fogyasztói társadalom és az információtechnológia rohamos fejlődése együttesen eredményezi a digitális generációk
létrejöttét. Míg a Baby Boom generáció
(1946 és 1964 között született emberek),
az X generáció (1965 és 1980 között születettek) és az Y generáció (1980 és 1995
közötti születésűek) a digitális technoló-

gia termékeit mint eszközöket használja,
addig a Z és az alfa (2010 után született
gyermekek) generáció számára ez már
életteret jelent. Az információs társadalom
fejlődése nem fog lelassulni vagy megállni,
épp ellenkezőleg, villámgyors tempót diktálva növekszik. Ez egy vadonatúj helyzet,
hiszen tulajdonképpen azt jelenti, hogy
a digitális és nem digitális generációk két
külön világot alkotva, külön módszerekkel

kommunikálva élnek egymás mellett. Ez
a kommunikáció sajnos egyre gyakrabban indulatos, türelmetlen formákat ölt,
mely nem kedvez az együttműködés számára. Nem csak az információcsere, de a
gyermekek gondolkodásmódja is jelentős
átalakuláson megy keresztül. Más értelmi
eszközökkel más módon tudatosul bennük
többek között magának a gondolkodásnak,
az írásnak, olvasásnak és az emlékezésnek
a folyamata. Ezek a gyermekek leszoknak
egyes gondolati manőverekről, nehezebben és más formában tudnak megtanulni
olyan érzelmi folyamatokat, melyek alapja a gondolatok leülepedése, a helyzetek
átgondolása, s melyek révén később bizonyos élethelyzetekre adott válaszaink,
reakcióink kialakulhatnak. Mit tehet a digitális generáció és a nem digitális generáció
két adott tagja a kommunikáció javítása
érdekében? Az előadó válasza alapján bizony meg kell tanulni mindenki számára a
technológia fejlődésével haladni. A szülők
és tanárok akkor tudnak jó megoldást találni a konfliktusokra, ha értik azt, amiben
a gyermek szocializálódik. Ezt úgy érhetjük
el, ha megtanulunk internetezni, rendszeresen használjuk azt, akkor is, ha nem
érdekel bennünket. A digitális generációk
sem várhatják a problémák megoldását
tétlenül. Nekik viselkedésmódbeli változtatásokat kell eszközölniük. Sok türelemmel,
kevesebb indulattal és változtatásra való
hajlandósággal kell hozzáállniuk az idősebb
generáció képviselőihez.
»NÉMETH ALÍZ

A mai kor problémáit feszegeti az új darab
Április 12-én mutatta be legújabb előadását a Soltis Lajos Színház társulata. A premier számos érdeklődőt vonzott a megújult
külsőt kapott épületbe, melynek kamaraterme szinte teljesen megtelt. A darab témája a mai modern társadalom viszonylag
érzékeny pontját érinti, hisz a csonka családok problémakörével foglalkozik.
Nem kell azonban rögtön drámai darabra
gondolnunk, hisz játékos színészi eszközök
sora kíséri végig az előadást. Adott egy
édesanya, aki gyermekével jó viszonyt
ápol, teendőit megfelelően és lelkiismeretesen látja el, az egyedül viselt otthoni és

munkahelyi teendőktől azonban állandóan fáradt, saját boldogságának esetleges
lehetőségéről már-már el is feledkezik.
Kislánya, Lili életében pedig egy náthával
végigszenvedett éjszaka során feltűnik egy
képzeletbeli barát. Lili Apaci megjelenésével kezdi kompenzálni az élete egy részét
betöltő űrt, aki egyben saját személyiségének elképzelt vetülete, illetve az életéből
hiányzó apafigura megtestesítője. Mikor
az édesanya életében megjelenik az új
szerelem gyermeke orvosa személyében,
minden megváltozik. Konfliktusok hada
indul be a szereplők között, végül azonban
a helyzet megoldódik, új szerelem jön,
Apaci pedig megy. A darab legtöbb szálon
a nemrég Nagy Gábor igazgató által pótolhatatlan munkatársnak járó oklevelet
átvevő B. Péter Pálhoz köthető, aki írója,
Benkő Ágnessel karöltve társrendezője és
egyben szereplője is a produkciónak. Apaci
szerepében a szintén pótolhatatlan munkatársként kitüntetett Bruckner Rolandot
láthatjuk, míg Lili és az édesanya szerepét felváltva formálja meg Sarlós Napsu-

gár és Szabó Angelika, illetve Lang Letícia
és Stangl Franciska párosa. Az előadásra
váltott jegyek most nem csak a kikapcsolódást szolgálták, jótékony funkcióval is
rendelkeztek, a Soltis Lajos Színház a premier teljes bevételét ugyanis a kárpátaljai
rászorulók részére ajánlja fel. »NÉMETH A.

Felhívás
Kérjük azokat, akiknek a balatonrendesi táborozás(ok)ról származó feleslegessé vált relikviái (fényképek,
dokumentumok stb.) vannak, szíveskedjenek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárába
Szemenyei László nevére bevinni.
A dokumentumok a balatonrendesi
tábor feldolgozásához szükségesek.
A feldolgozás után a dokumentumokat igény szerint visszaszármaztatjuk.
Határidő: 2015. május 15.
»SZEMENYEI LÁSZLÓ
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Mit jelent számodra az anyák napja?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Bálint
Máté

Anyák napja alkalmából édesapámmal szoktunk virágot
venni anyukámnak. Ez általában piros vagy sárga tulipán,
mert a tulipán a kedvenc virága. Ilyenkor mindig felköszöntöm nagymamáimat is. 13
éves vagyok, 6. osztályba járok. Az iskolában mindig külön
készülünk erre a napra. Minden
évben rajzórán szoktunk készíteni anyák napi rajzokat. Amikor átadom édesanyámnak az
ajándékokat, mindig nagyon
örül nekik, ezzel köszönöm
meg, hogy annyi szeretetet
adott és ad most is, valamint
azt is, hogy felnevelt.

Marton
Nikolett

Általában verssel és virággal készülünk anyák napjára
ikertestvéremmel
közösen.
Édesanyám kedvenc virága a
piros rózsa, így vagy egy szálat
veszek neki, vagy a cserepes
verzióját választom. Jelenleg 7.
osztályos vagyok, így mi még
készülünk anyák napi műsorral. Ezen főleg ilyen témájú
verseket és dalokat szoktunk
előadni osztálytársaimmal közösen. Nagyon jó érzésekkel
tölt el, amikor látom anyukám
arcán az örömöt és a boldogságot ajándékaink átadása
után. Ilyenkor azt köszönjük
meg, hogy van nekünk.

Szalai
Fanni

Az anyák napi előkészületeket
általában egyedül szoktam
lebonyolítani. Minden évben
másfajta virágot veszek anyukámnak, van amikor egy szál
rózsával kedveskedem neki,
de olyan is van, hogy cserepes
virágot választok. A virág mellé
mindig készülök egy-egy verssel is. Ezen a napon nem csak
édesanyámat, hanem nagymamáimat is felköszöntöm,
hisz ők is édesanyák. Az iskolai műsorokra rendszeresen el
szoktak jönni, ahol többször
láttam már – leginkább alsó
tagozatos koromban –, hogy
könny szökött a szemükbe.

Fürdôs
Nóra

Mivel édesanyám és én nem
élünk együtt, ezért az anyák
napját általában az iskolai ünnepség keretén belül szoktuk
ünnepelni. Nagymamámmal
rendszeresen el szoktak jönni
ezekre a rendezvényekre, ahol
minden évben virágot adok
számukra. Ma már kifejezetten anyák napi ajándékot az
iskolában nem készítünk, ez
inkább az alsó tagozatos évekre volt jellemző. Ez a nap azért
is különleges, mert ilyenkor
lehetőségünk nyílik kifejezni
azt, hogy mennyire szeretjük
édesanyánkat és milyen hálásak vagyunk nekik.

Rákász Gergely
15 évesen adta első hangversenyét, tanult és koncertezett az Egyesült Államokban, de 2005 óta újra Magyarországon él. Hangversenyei mindig friss látásmódot mutatnak a klasszikus zenében.
Olyan könnyedséggel kedvelteti meg a műfajt bárkivel, mint ahogy
Gordon Ramsay főz. Látványkoncertek, tematikus koncertek, zenetörténeti időutazások, rádióműsor és egy Klasszikus Iskolaprogram
kapcsolódnak a nevéhez. Szülővárosa Győr Kulturális nagykövete és
Templomos lovag.
A barokk kor nagymestere Johann Sebastian Bach idén 330 éve
született. Kortársai Vivaldi, Händel, Pachelbel, mind jóravaló úriemberek voltak, ki az egyház, ki főnemesek, ki leginkább önmaga szolgálatában. Volt köztük pap, aki mellkasi fájdalmakra panaszkodott,
hogy ne kelljen miséznie és komponálhasson. Volt nagyvállalkozó,
aki az ujjai köré csavarta a zenei életet, királyostól, és úgy érezte a
divat trendjeit, mint manapság Lady Gaga. Volt, aki üzleti vacsorákat adott, de a vendégeinek a rosszabbik borát szolgálta fel, míg ő
a jobbikat iszogatta egyedül a konyhában. Volt, aki már életében a
tengerentúlon is ismert volt, aki 20 gyermeket nemzett, akit szobafogságra ítéltek, és olyan, aki kilógatott egy szoprán énekest az ablakon. De vajon ki kicsoda? Így mesél Rákász Gergely tavaszi turnéja
szereplőiről, aki évek óta ismerős zeneműveket, klasszikusokat tesz
még érdekesebbé a fiatalok számára, miközben hangversenyein a
felnőtteket is szívesen vezeti a komolyzenei klasszikusok kulisszái
mögé személyes hangulatú kommentárjaival.
Így a Tavaszi Orgonaverseny Sorozatban jól megfér egymással a
repertoárban Vivaldi bohém Tavasza a Négy Évszakból és Bach
mesterműve a c-moll Passacaglia és Fúga, vagy a legendás d-moll
Toccata és Fúga és a Vízi zene.

Tavaszi Orgonahangverseny Sorozat
Könnyed, barokk zenei időutazás Velencébe, Londonba és Lipcsébe
2015. május 12. kedd 19.00 Celldömölk
Római Katolikus – Bencés – Kegytemplom (Hollósi tér)
Jegyelővétel: Kemenesaljai Művelődési Központ
Dr. Géfin tér 1. Tel: 95 779302
Jegyár: 2200.- Ft.
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Rangadók egymás után
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő – SZESE
Győr 24-23 (10-10), NB II-es női kézilabda-mérkőzés, Celldömölk, vezette:
Antal, Antalné.

Celldömölk: Balogh – Freiberger 5, Szomorkovits 6, Vlasich 1, Bagics 1, Tóth 4,
Sebestyén 2. Csere: Szabó, Geiger 1,
Németh 1. Edző: Rozmán Gergő

Celldömölk: Szabó – Freiberger 4, Szomorkovits 7, Vlasich, Bagics 1, Tóth 2,
Sebestyén 4. Csere: Balogh, Németh 6,
Czető, Geiger. Edző: Rozmán Gergő.

A mindig nagy érdeklődéssel várt megyei rangadót a hazaiak kezdték jobban, könnyedén szórták góljaikat a
gyengén védekező Celldömölk ellen.
10 percnyi játék után már öttel is veze-

Két azonos képességű csapat rangadója
volt ez a mérkőzés, melyet fej-fej mellett kezdtek a felek. Felváltva estek a gólok, egyik gárda sem tudott előnyre szert
tenni. A félidőre döntetlennel vonultak a
csapatok. A második félórát a hazaiak
kezdték jobban, egyre inkább elhúztak
a győriektől. A játékrész közepén már
öttel is vezetett a Cell, de a vége előtt
nem sokkal kiegyenlített a SZESE, köszönhetően a CVSE kapkodó játékának.
Az utolsó másodpercig egált mutatott
az eredményjelző, ám a sípszó pillanatában Szomorkovits góljával megnyerte
az összecsapást a Celldömölk, és megérdemelten tartotta otthon a két bajnoki
pontot. Junior: 11-43.
Dr. Lupo Büki TK – Celldömölki
VSE-Vulkán Fürdő 24-21 (14-9), NB
II-es női kézilabda-mérkőzés, Bük 150
néző, vezette: Burghardt Lukrécia, Burghardt Rozália.

Könnyed hazai siker
Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka –
Félegyházi ASI I. 6:1
Asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, Celldömölk
Páros: Fazekas, Ecseki – Kovács, Korponai
3:0 (6, 5, 3) A celldömölki kettős számára
bemelegítés volt csak ez az összecsapás,
a vendégek nem tanúsítottak nagy ellenállást. (1-0)
Egyéni 1. kör: Fazekas – Korponai 3:0 (7,
4, 2) Az első szettben még úgy-ahogy
tartotta magát a félegyházi játékos, a
folytatásban azonban elfogyott a lendülete. (2-0). Ecseki – Medjugorac 3:1 (8,
7, -9, 3) Ecseki jól kezdte az első két játszmát, ha szorosan is, de nyerni tudott.

tett a Bük, és a celli lányok nem tudtak
javítani a teljesítményükön, így csak a
félidő végére tudott faragni hátrányán
a vendégcsapat. A szünet jól jött a CVSE-nek, hisz a fordulás után pontosabban, szervezettebben játszott, és már
egy gólra is feljött. Ekkor azonban a Bük
ismét magára talált, és visszaállította 5
gólos előnyét, amiből 3 meg is maradt
a végéig. A gyenge napot kifogó Celldömölk ezzel a vereséggel messze került dobogós álmaitól.
»CSUKA LÁSZLÓ
A harmadik szettben jobban koncentrált
a vendégek kanadai születésű fiatalja, de
a negyedik játszma magabiztosan a cellié
volt. (3-0). Kosiba – Kovács 3:0 (4, 12, 4)
Nagy fölényben játszott Kosiba, a második szettben azonban nem koncentrált
eléggé, ezért saját magának tette nehézzé. (4-0).
2. kör: Fazekas – Medjugorac 3:0 (6, 6, 7)
Nagy volt a különbség a két játékos között. Fazekas esélyeshez méltóan, végig
irányította a mérkőzést. (5-0). Kosiba –
Korponai 3:0 (12, 6, 3) Az első szettben
a félegyházi játékos még nagyot küzdött,
de fokozatosan fogyott az ereje, így Kosiba könnyedén tudott nyerni. (6-0). Ecseki
– Kovács 2:3 (5, -7, 7, -8, -7) Fordulatos
meccset vívott egymással a két játékos.
A végjátékban Kovács volt koncentráltabb, megszerezve csapata egyetlen győzelmét ezen az estén. (6-1).
»CSL

Mozgásfejlesztő pályázatot nyert a Szent Benedek iskola
Ismét pozitív elbírálás alá esett egy,
a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola által benyújtott pályázat. Az
elnyert több mint 11 millió forint értékű támogatásból az iskola 26 héten
keresztül szervez különböző programokat a mozgás- és egészségfejlesztés jegyében a tanulók számára.
A közelmúltban került felújításra a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola épülete egy sikeresen elnyert pályázat keretében. Még be sem fejeződött a több
millió forintos beruházás, mikor kiderült,
hogy egy korábban beadott pályázatuk
szintén pozitív elbírálásban részesült. A
„Mozgásprogramok és egészségfejlesztési alprogramok” című projekt egy több,
mint 11 millió forint összegű pályázati
keretet jelent az iskola számára. A pályázat keretében szervezett mozgásfejlesztő programok január óta zajlanak,
habár a kiírás alapján a projektnek nem
kimondottan a testnevelés órákhoz kell

kapcsolódnia, nagy része azonban igazodik az iskola programjában már eddig
is szereplő sporttárgyakhoz. Továbbra
is működnek megerősített létszámmal
és kibővített formában a labdarúgás, a
kézilabda és az asztalitenisz edzések,
valamint a felső tagozatban az úszás.
Mindemellett szintén a pályázati támogatásból valósul meg az alsó tagozatban
a néptánc, a felső tagozatban pedig a
társastánc-oktatás. Ez utóbbi megszervezése különösen nagy öröm az iskola
számára, hiszen a társastánc korábban
szerves részét képezte az órarendnek az
intézményben, később azonban oktató
hiányában kikerült a tantervből. Újdonságnak számít még az óraközi szünetekben megszervezett 10-15 perces közös
testmozgások, melyeket szintén az intézmény pedagógusai vezényelnek. A
pályázat részét képezi még az iskolakert
program, amely a társastánchoz hasonlóan szintén az iskolában folyó oktatás
részét képezte a korábbiakban, így az

intézmény könnyen talált ismét helyszínt a foglalkozások megvalósításához
a plébánia kertjében. A diákok körében
is rendkívül népszerűvé vált a program,
a foglalkozásnak számos önként jelentkezője akadt a hetedik, nyolcadik osztályosok közül. A tanulók a gyakorlat során
nem csupán az alapvető növénytermesztési, kertészkedési praktikákat sajátíthatják el, de a közös munka csapatépítő
erejét is megtapasztalhatják. A program
huszonhat héten keresztül zajlik, hetente
minden projektelemből egy foglalkozást
tartalmaz. Habár a pályázat elsősorban
nem fejlesztésekre irányul, több mint
egymillió forint értékben azonban lehetővé tett bizonyos eszközbeszerzéseket:
az iskola ebből az összegből vásárolhatta
meg a felszerelések egy részét a sportfoglalkozásokhoz, így például a labdákat
a focihoz, a kosár-, illetve kézilabdához,
vagy például a pingpongütőket és asztalokat az asztalitenisz edzésekhez.
»NÉMETH NÓRA
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Ezek CSAPATmunkák voltak
Celldömölk - Rábapaty 5-0 (2-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 22. forduló 2015. április 11.
Vezette: Kovács Balázs (Dr. Polgár Tamás,
Szabó Bence).
Celldömölk: Heiner - Vajda, Varga, Bodor,
Györkös (Lendvai 62. p.) – Enyingi Marcell
(Németh 46. p.), Manganelli (Szuh 71. p.),
Enyingi Márk, Virág (Horváth 57. p.) – Pungor (Boda 46. p.), Piri. Edző: Koman Vladimir.
Rábapaty: Varga – Dovánszki, Csupor,
Tőke, Enzsöl – Gosztolya, Király Zs. (Kovács
46. p.), Toldi, Király L., Baksay (Fehér 57.
p.) – Bíró (Németh 71. p.). Edző: Dani Lajos.
Góllövők: Bodor Tibor (32. p.), Varga Jenő
(45. p.), Manganelli Zsolt (48. p.), Németh
József (55. p.) és Piri Balázs (82. p.).
Előmérkőzés: Celldömölk U21 – Rábapaty
U21 6-1 (3-0) G.: Horváth Márk, Szép Dániel, Mógor Krisztián, Lőrincz Gábor, Heim
Martin (2). Ekkora a különbség a tabella
első és negyedik helyezettje között.
Körmend – Celldömölk 0-4 (0-2)
Körmend, 150 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 23. forduló 2015. április 19.
Vezette: Gaál Ákos (Sándor Zoltán, Boda
György).
Körmend: Szukics – Kurucz, Balikó, Kosik,
Cser – Burka (Kondor 60. p.), Török (Osvald
60. p.), Takács, Makai – Sipos, Tar. Edző:
Molnár Károly.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor,
Virág (Horváth 81. p.) – Szuh, Manganelli,
Enyingi Márk (Boda 60. p.), Enyingi Marcell
(Heim 81. p.) – Németh (Lendvai 77. p.),
Pungor (Piri 65. p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Pungor Norbert (24. p.), Szuh
Ferenc (37. p.), Manganelli Zsolt (77. p.) és
Piri Balázs (88. p.).
Kiállítva: Cser Dániel (86. p.).
Előmérkőzés: Körmend U21 – Celldömölk
U21 1-7 (0-4) G.: Szakál Márk (2), Mógor Krisztián, Szép Dániel (4). És ekkora
a különbség a tabella első és harmadik
helyezettje között. Az aranyéremért való
versenyfutás két csapatra szűkült, döntés a
Kőszeg elleni idegenbeli meccsen.
Erre a teljesítményre nehéz már olyan szaI M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

vakat találni, amik kellően emelkedettek,
de kellően a földön is maradnak, hiszen
azért a helyén illik kezelni a dolgokat. A
kifakadás oka az az örömteli tény, hogy a
Celldömölk kiemelkedik a megyei bajnokság mezőnyéből, lesznek még ugyan kemény, hajtós meccsek, de nehéz elképzelni
azt a helyzetet, ami megakadályozná azt,
hogy az egyesület újabb bajnoki aranyérmet ünnepeljen. Jöhetnek itt újabb, a
bajnoki cím felé hajtó aspiránsok, de vagy
elintézik magukat, mint a Király SZE, aki a
legutóbbi fordulóban ismét három pontot
vesztett hazai pályán, vagy visszaveri a
dobogó teteje felé való közeledést a celli csapat: lásd a Répcelak és most a Körmend több mint magabiztos legyőzését.
Jelenleg a második helyre a Vép ért fel 11
pont hátránnyal, de talán nem elkiabálása
a dolgoknak csak azért, mert még nem találkozott tavasszal a csapattal. Azzal a csapattal, de írható lenne és írjuk is le csupa
nagybetűvel, azzal a CSAPAT-tal, aki soros
két mérkőzésén csapatként működve két
újabb magabiztos győzelmet aratott. A Rábapaty jó félóráig tartott ki, akkor az első
félidő utolsó negyed órájában két pontrúgás utáni szituációból rúgott góllal el is dőlt
a meccs. Mindkét szabadrúgást Györkös
Gábor végezte el, az első esetben a begyakorolt figurát Bodor Tibor, a második esetben belső védő társa, Varga Jenő fejezte be
góllal. Ő volt az idényben a tizenhetedik
játékos egyébként a keretben, aki gólszerzőként is feliratkozott. A szünetben esetlegesen erőt gyűjtő vendégek kedvét rögtön
a második félidő elején Manganelli Zsolt
vetette vissza egy, a hálót elérő jó lövésével, majd Németh József szögletből elért
gólja igazán demoralizálta a rábapatyiakat.
A kegyelemdöfést – mint már nem először
a bajnokságban (de nem is utoljára) – Piri
Balázs gólja adta meg, aki most Boda Péter szép beadását helyezte a meccs végét
már nagyon kívánó vendégek hálójába. A
Körmend elleni szakmai kérdés az lehetett,
hogy az elmúlt években az NB III-ban játszó és a fiatal keretét egyben tartó hazai
csapat lendülete, vagy a Celldömölk rutinja
dönti-e el a három pont sorsát. Nos, a rutin
döntött, de a lendület is a cellieknél volt. Az

első félidőben két gólhelyzete volt a Körmendnek (a vége egy Heiner Péter bravúr
és egy kapufa), a Celldömölk pedig rúgott
két gólt. Az elsőt Pungor Norbert, aki egy
felszabadítási kísérletbe ért bele úgy, hogy
védhetetlen gól lett belőle, majd Szuh Ferenc egy röviden kifejelt labdára csapott le
a lehető leggyorsabban és helyezte a lehető legjobban a kapu bal oldalába. A második félidőben a Körmendnek már nem volt
gólhelyzete, a Celldömölk pedig ismét rúgott két gólt. Először Manganelli Zsolt vette
be egy távoli lövéssel a hazai kaput, majd
ki más adta volna meg ismét a végszót,
mint Piri Balázs, aki egyéni szólóját egy
szépségdíjas technikai megoldással egy,
a kapus feletti átemeléssel fejezett be. A
Körmend az egész mérkőzésen szenvedett
a Cell agresszív, sok futással fűszerezett védőjátékától, amivel csírájában fojtotta el a
hazaiak támadás szövését, teret szerezve
ezzel egyben a mindig veszélyt magában
hordozó saját támadó játékának. A következő két meccs vélhetően más szisztémájú
lesz, jobban fognak hasonlítani az olyan
várjátékokra, ahol a várvédők csak azzal
törődnek majd, hogy minél kevesebb találatot kapjanak. Ne felejtsük, április 25-én a
Táplán lesz az ellenfél a Kolozsvár utcában,
majd egy héttel később a csapatot a kősze»DOTTO
gi várvédők várják!.

Pingpong bajnoki mérkőzések
NB II.
Polgárdi SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA II. 10:8
Iván Csaba 4, Lukács Balázs 2, Iván
Bertold 2.
Ölbei Péter és Teket Attila sem tudott
játszani, így a csapat fájó vereséget
szenvedett.
NB III.
Győri Elektromos Vasas SK II. – CVSESWIETELSKY-WEWALKA IV. 7:11
Tamás László 3, Szabó Ferenc 3, Fürj
Róbert 3, Csapó László 2/1, Balázs
Gyula 2/1.
A két elveszített páros után összekapta magát a csapat és elhozta a
két pontot.
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Celldömölk Nonprofit Kft. • 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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Retromajális
a ligetben
Május 1., péntek 17.00–22.00 óra
Fellépő zenekarok:
17.00 Velvet Moon
18.00 Tref
19.00 Eldorádó
20.00 Potyautasok
21.00 Joós Viktória és Mándli Róbert
A rendezvény ideje alatt Hajba Zoltán
sörsátra mini vidámpark és kirakodóvásár várja a vendégeket.
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VULKÁNTÚRA A SÁG HEGYRE

2015. május 02. 10.00 óra
Találkozás a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontban
(Celldömölk, Sághegyalja körút 1.)
A Vulkántúra kb. 1,5 óra időtartamú.
A túra egy kiépített geológiai tanösvény mentén
halad. Útunk során bejárjuk az egykori bazaltvulkán,
a Ság hegy mélységeit és magaslatait, megismerkedhetünk a tanúhely földtani történetével és formakincsével.
Megtudhatjuk és saját szemünkkel is tapasztalhatjuk többek között, hogy milyen rétegek rakódtak le a
nagy erejű robbanásos, illetve a szelídebb lávaszökőkutas vulkáni működések során. Választ kapunk arra,
hogy miért olyan népszerű a Ság hegy a geológusok
és vulkanológusok körében. Nem csak a Ság hegy
kialakulását, de a környékbeli vulkánok keletkezését is
megismerhetjük a túra során.
Kevésbé gyakorlott túrázókat és családokat is várunk.
Információ és bejelentkezés:
Kemenes Vulkánpark
Celldömölk, Sághegyalja körút 1.
tel: 95 777 400
e-mail: info@kemenesvulkanpark.hu
www.kemenesvulkanpark.hu
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Tisztelt támogatóink!
A „Kemenesalja Kórházáért” Alapítvány kuratóriuma köszönetét
fejezi ki azon támogatóinak, akik jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták az alapítvány céljainak megvalósulását. Az előző
években felajánlott adóból 2014. évben 6,6 millió forint értékű műszer
és a betegek ellátását szolgáló egyéb eszköz beszerzésével támogatta
az alapítvány a Kemenesaljai Egyesített Kórház működését.
Kérjük, hogy a 2014. évi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával támogassák alapítványunk tevékenységét.
Adószámunk: 19245450-1-18
Köszönettel:
Dr. Pörneczi Károly
Kuratórium elnöke

Celldömölkön
az Átrium Társasházban
(Vasvári Pál utcában)
36 nm-es üzlethelyiség
kiadó vagy eladó.
Érd.:
06 20 9120 796
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Borgátán nyaraló övezetben,
1 szoba + konyhás családias
hangulatú nyaraló
350 m2-es telken eladó.
Irányár: 2.000. 000 Ft
Érd: 06 / 70 / 459 – 4950
telefonszámon.

Selymes homokú tengerparton, legolcsóbb egyhetes nyaralás, Lido Di
Jesolo,Waikiki Campingjében.
Lakókocsikban 4 fő részére már
55.000 Ft – 149.000 Ft/egy hét.
Áraink az idegenforgalmi adót nem
tartalmazzák.
Turnusváltás vasárnaponként!
www.sarvartours.hu
Turnusfoglalás:
sarvartours@hu.inter.net
Tel: 06/ 30/ 545-5142

Cell-tank

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL!

Vállaljuk – külföldre, belföldre
egyaránt – iskolai kirándulások,
baráti társaságok, színházlátogatók,
esküvőkre és egyéb csoportos
rendezvényekre személyek szállítását
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.
(Egyéni kívánságok ﬁgyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234

A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
ÚJDONSÁG!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!
Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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