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» AKTUÁLIS

Gyûlnek az aláírások a kórházért

Megkezdõdött múlt hét csütörtökön a
Vas megyei kórházak aktív ellátásának
bõvítéséért indított aláírásgyûjtés, melyet Fehér László polgármester magánszemélyként kezdeményezett.
Minden Vas megyében élõ gyerek és
felnõtt, fiatal és idõs érdeke, hogy biztonságosabb alapokon nyugvó egészségügyi ellátásban részesüljön. Éppen
ezért – bár Szabó Lajossal és dr. Németh Kálmánnal a megyei közgyûlés
tagjaiként álltunk az ügy élére – nem
megyei önkormányzati képviselõként,

nem Celldömölk polgármestereként,
nem más szervezet képviseletében,
hanem magánemberként nyújtottam
be kérelmet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz aláírásgyûjtésre – mondta el Fehér László.
– A polgári kezdeményezés célja, hogy
megyeszerte gyûjtsünk aláírásokat annak érdekében, hogy Szombathelyen
kívül Celldömölkön és Körmenden is
visszaállítsák az aktív kórházi ellátást,
és szülészet-nõgyógyászati, belgyógyászati és sebészeti ellátásban fogadják a betegeket.

Fehér László hangsúlyozta, hogy az
utóbbi évtizedben több egészségügyi
reformon esett át országosan a kórházi hálózat. Az aktív ellátást nyújtó kórházak számának csökkentése mellett
sajnos a kórházak finanszírozása is kevés, ami ráadásul 2009 óta nem is változott. Az ellátásban meghatározó,
hogy a megyék milyen teljesítményt
nyújthatnak, és sajnos országos összehasonlításban lakosságarányosan Vas
megye hátrányban van, ami 1,2 milliárd forint hiányt jelent évente, ugyanis a megye 8.063 súlyszám-hátrányban
van, egy súlypont pedig 150 ezer forintot jelent. Jó lenne, ha ezt az 1,2
milliárd forintot megkapná Vas megye,
és a pénzt szétosztanák a Markusovszky kórház, a celldömölki és a körmendi kórházak között.
Az aláírásokat május végéig gyûjtik, az
összegyûjtött aláírásokat az egészségügyi szaktárcához juttatják majd el.
Már az elsõ nap nagy érdeklõdés volt,
a celldömölki piacon több százan írtak
alá néhány óra alatt, az aláírók szerint
is pártállástól függetlenül kell az ügy
mellé állni, hiszen a Vas megyében
élõk is megérdemlik, hogy gyorsabban
és a lakóhelyükhöz közelebb jussanak
a szükséges kórházi ellátáshoz. A következõ néhány héten több településen is lehet aláírással támogatni a kezdeményezést, amirõl Fehér László facebook oldalán értesülhetnek.
»ÚK
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Megyei kitüntetésben részesültek I. rész
Március 15-e alkalmából Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási
Tagozata elismerésben részesült Bejczi
Károly, az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola igazgatója, valamint
Somogyi Dezsõné, a Celldömölki Városi
Óvoda Alsósági Tagóvoda óvónõje. A
velük készült interjút olvashatják, kedves olvasóink.

Bejczi Károly
»Hogy került kapcsolatba a zene világával?
Honnan ered a zeneszeretete?
– Természetes volt,
hogy zeneiskolába járok,
szüleim úgy gondolták, az általános mûveltséghez hozzá tartozik, hogy valaki
foglalkozzon a zenével. Sárvári születésûként ott jártam általános iskolába,
és ott is iratkoztam be a Pernecker János által alapított zeneiskolába. Mivel itt
elsõsorban a fúvós hangszerek domináltak, kézenfekvõ volt, hogy én is egy
ilyet fogok választani, úgyhogy klarinétos lettem.

»Ezután már egyenes út vezetett a zenei pályára?
– Abszolút nem. Csak a gimnázium harmadik osztálya környékén döntöttem el
véglegesen, hogy zenei pályára fogok
lépni. Így hát jelentkeztem Szombathelyre, ének-zene-népmûvelés szakra.
A sikeres felvételit azonban csak késõbb
követték a hõn áhított fõiskolai évek, hiszen sorköteles katona lettem. Amikor
1985-ben diplomát kaptam, a fõiskolát
elhagyva újra iskolába kerültem, de ekkor már a tanári asztal mögé. Celldömölkön, az Eötvös Loránd Általános Iskolában kezdtem tanítani. Süle Ferenc,
az Ádám Jenõ Zeneiskola akkori igazgatója itt szerzett tudomást rólam, így kerültünk kapcsolatba. Énekeltem a kórusban, játszottam a fúvószenekarban, illetve, ha kellett, helyettesítettem a zeneiskolában. Egy év múlva újra be kellett vonulnom, de leszerelésem után
már ebben az intézményben folytattam
a munkám, 2003-ban pedig kineveztek
az iskola igazgatójává.
»Számított a kitüntetésre?
– Mindenképpen váratlan volt, csak az
értesítéskor tudatosult bennem. Nyilván
magánemberként és iskolaigazgatóként

Somogyi Dezsõné Sükösd Ilona
»Mikor és miért döntött
az óvónõi pálya mellett?
– Nem a nyári helyettesítések voltak az elsõ találkozásaim az
óvodás korosztállyal, mivel édesanyám
is óvónõ volt, így szinte ki sem nõttem
az óvodából. Két év képesítés nélküli
óvónõség után megalapozódott az elkötelezõdésem a kisgyermekek nevelése iránt, ezért választottam az óvónõi
pályát – ennek több mint 41 éve. A
Soproni Óvónõképzõ Intézet hallgatója
és aktív tagja voltam, oklevelem átvétele után 1978. július 1-tõl már Celldömölkön dolgozhattam. 1980-tól 1986-ig
a gyermekeimnek szenteltem az idõt,
de persze még a GYES alatt sem szakadtam el az óvodától, sokszor vettem
részt már a gyermekeimmel a különbözõ rendezvényeken, eseményeken. A
pályám legnagyobb kihívása 1996-ban
volt, mikor alig 22 éves szakmai gyakorlattal a hátam mögött az Alsósági
Óvoda elsõ, pályázat útján megválasz-
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tott vezetõje lettem. Szakmai téren
igyekeztem folyamatosan fejlõdni,
1999–2001 között megszereztem a vezetéshez szükséges végzettséget, továbbképzéseken, konferenciákon vettem részt, megismerkedtem a számítógép-kezelés, -alkalmazás fortélyaival ,
követtem az új törvényi változásokat, figyelemmel kísértem az oktatás területén végbement változásokat. 2001-ben
újabb sikeres pályázat útján másodszor
is megkaptam az Alsósági Óvoda óvodavezetõi kinevezését. Az óvónõi, a 17
éves vezetõ, tagóvoda-vezetõi ciklusom
ideje alatt a gyermekcsoportokkal, a
szülõkkel, a családokkal, a munkatársaimmal, örömmel végeztem a munkámat és segítettem a rám bízott kisgyermekek fejlõdését. Fontos volt számomra a humán erõforrás fejlesztése, a szervezeti kultúra erõsítése. Egész pályafutásom alatt mindig a gyermekek érdekeit tartottam szem elõtt és tartom ma
is fontosnak.
»Mit emelne ki az óvónõi pályán eltöltött évek tapasztalataként?

is kapja az ember a díjat, ami intézményvezetõként nem csak az én, hanem a tantestület munkáját is elismeri,
így én nekik is köszönetet mondok.
»Ha újrakezdhetné, ugyanígy csinálná?
– Nem minden esetben, de túlnyomó
részt elégedett vagyok az életemmel.
Egy jó nevû, jól mûködõ iskolát vettem
át, és ezt sikerült is megtartani. A közösségünk szerintem egy példaértékû
tantestület, családias, baráti légkörrel,
szakmai elkötelezettséggel. Én különösen szerencsésnek érzem magam, hiszen fõleg a legkisebbeket, a hangszerválasztás elõtt álló elõképzõsöket
tanítom. Õk még nagyon lelkesek, ragaszkodóak, sok színt, vidámságot
visznek a zeneiskolai órákba, ugyanakkor nagy a felelõsség a továbbhaladásuk szempontjából. Nincs annál jobb
érzés, mint amikor látjuk a munkánk
értelmét.
Örökérvényû igazság az, hogy aki zenélni tanul, az jobb emberré válik. A
zenélés hozzájárul a gyermek értelmi,
érzelmi készségeinek fejlõdéséhez. S
ami a legfontosabb: sok-sok örömöt
nyújt.
»ILCSIK ALEXANDRA ZSÓFIA

– Elérkezett a pedagógus pályafutásom
utolsó idõszaka. 2013 õszén jelentkeztem az Oktatási Hivatal honlapján megjelent képzésre szakértõnek, és az eredményeim alapján be is kerültem. Szerencsésen elvégeztem, így 2015. január
1-tõl már mesterpedagógus vagyok, a
pályámat mint mesterpedagógus hagyhatom majd el. A legfontosabb volt
egész pályám során a rám bízott gyermekek nyugodt, szeretetteljes légkörben való nevelése, hogy örömben élhessék az óvodás mindennapjaikat.
Több generáció nõtt fel ez alatt az idõ
alatt, míg óvónõ voltam. Az elsõ óvodásaim most 44-45 évesek.
»Mit jelent Ön számára a megyei elismerés?
– Hatalmas meglepetés és nagy megtiszteltetés volt számomra ez a kitüntetés. Amikor megkaptam a hivatalos levelet, Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnökének aláírásával, hogy
kitüntetésben kívánnak részesíteni, eleredtek a könnyeim. Köszönöm még
egyszer mindenkinek, aki támogatta,
hogy megkaphassam ezt a kitüntetést.
Köszönöm, hogy a pályámon eltöltött
teljesítményemet elismerték. »N.NÓRA
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Dummel Ottó
Március 15-én Vas Megye Önkormányzata Elnökének Emlékérme
kitüntetésben részesült
Dummel Ottó, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Mûszaki Iroda vezetõje.
»Hogyan választja valaki hivatásául a
városgazdálkodást?
– Ez az én esetemben úgy történt,
hogy nem szereztem elég pontot az
érettségin ahhoz, hogy az akkor még a
Mûszaki Egyetem legnépszerûbb szakjának számító építészmérnök képzésre
bejussak, így maradt a fõiskola. Ott aztán pedig rövid idõn belül megszerettem ezt a szakot, mert a legkomplexebb képzést adta, mindennel foglalkozhattunk az épülettervezéstõl a közmûtervezésen át a várostervezésig, ráadásul mindezek mûködtetésérõl is ismereteket kaptunk.
»Hogyan alakult késõbb a pályája?

Dr. Kovács Zoltán
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Egészségügyi Tagozata
elismerésben részesült
Dr. Kovács Zoltán, celldömölki házi orvos,
ügyeletvezetõ orvos.

»Miért választotta az orvosi hivatást?
– Pályaválasztásom egy gyermekkori
megbetegedésemig nyúlik vissza: egy
fertõzõ betegség miatt három hétre
kórházba kerültem, és nagyon megindító volt számomra az orvosok, ápolók
segítõkészsége, tenni akarása. A késõbbiekben ezt a segítõkészséget erõsítette bennem, amikor egyik-másik
hozzátartozóm megbetegedett, menynyit tudnék rajtuk orvosként segíteni.
»Hogyan indult és alakult a pályája?
– Érettségi vizsgáim után az Ungvári Állami Egyetem Orvostudományi karára
nyertem felvételt, amelyen 1984-ben
általános orvosdoktori oklevelet szereztem. 1984–1987 között Salánk község körzeti orvosaként dolgoztam.
1987–1990 között Uszinszk város mentõszolgálatának intenzív terápiás orvosi feladatait láttam el. 1991–2002 között Vönöck háziorvosaként dolgoztam.
1999 novemberében a SOTE Családorvosi Tanszékén háziorvosi szakképesí-
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– 1981 óta dolgozom az államigazgatásban. Pályafutásom a Celldömölki
Városi Tanácsnál kezdtem kommunális,
késõbb építéshatósági elõadóként, és
bár szervezeti átalakulások zajlottak,
ma is ezen az elsõ munkahelyemen
dolgozom. 1990-ben lettem a mûszaki
osztály vezetõje, s azóta is ezt a pozíciót töltöm be. 1990-ben elsõ, az Ybl
Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola városgazdálkodási szakán szerzett diplomám mellé település-fenntartási és
üzemeltetési szakmérnök diplomát
szereztem. Munka mellett folyamatosan képzéseken vettem részt, építéshatósági és közigazgatási szakvizsgákon kívül az európai uniós projektek
menedzsment ismereteit is elsajátítottam. A közös önkormányzati hivatal
irodavezetõjeként nem csak Celldömölk, de a járáshoz tartozó valamennyi
település építéshatósági és településrendezési ügyeivel is foglalkozom. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy
irodavezetõként részese lehettem a
város szinte minden infrastrukturális
beruházásának elõkészítésében és le-

vezénylésében, akár hazai, akár európai uniós pályázatok igénybevételével
is történt az. Közéleti tevékenységemet tekintve aktív részt vállaltam azzal, hogy immár húsz esztendeje részt
veszek a helyi médiumok munkájában.
A városi lap hasábjain és kommentátorként igyekszem hiteles tudósításokat nyújtani az újságolvasóknak és a
tévénézõknek elsõsorban kedvenc
sportágamról a labdarúgásról.
»Hogyan fogadta a megyei kitüntetést?
– Meglepõdtem, hogy rám is gondoltak,
de jólesõn vettem tudomásul a városvezetés és a képviselõtestület felterjesztését. Köszönet érte, mint ahogy,
köszönettel tartozom kollégáimnak is,
akikkel közösen igyekszünk munkánkat
a lehetõ legpontosabban végezni. Ez
gyakran idõigényes, aprólékosságot
igényel, viszont kisebb a tévedés veszélye, jól kiegészítjük egymást. Remélem csapatként a továbbiakban is a
közelmúlthoz hasonló szép eredményeket tudunk majd elérni, mindenképp
azon leszek, hogy a város és a járás
épülését, szépülését szolgáljuk. »LA

tést szereztem. 2003. január 01-tõl jelenleg is Celldömölk-Alsóság városrészének háziorvosi feladatait látom el,
emellett a központi orvosi ügyelet feladatainak szervezése is az én feladatom: ügyeletet vezetõ orvosként a járás huszonnyolc települése közel 27
ezer lakosának, betegeinek gyógyításában veszek részt. 2009 óta részt veszek a rezidensképzésben a POTE mentoraként, 2015-tõl a budapesti Semmelweis Egyetem rezidenseit is oktatom.
»Mit tart legfontosabbnak munkája
során?
– Munkámban mindig is fontosnak tartottam a precizitást. Ha a betegek
érdekérõl van szó, soha nem ismertem
lehetetlent. A betegek gyógyulása érdekében, munkaidõt nem ismerve,

bármikor kész vagyok túlmunkát végezni. A szakszerû gyógyító munkában
eltelt évek alatt igyekeztem türelemmel fordulni pácienseim felé, hiszen az
orvos-beteg közötti bizalom ez által
alakítható ki. Mindig is fontosnak tartottam a csapatmunkát, arra törekedtem, hogy munkatársaimmal, asszisztenseimmel és az orvosokkal egyaránt
kiváló kapcsolatot tartsak fenn.
»Hogyan fogadta a kitüntetést?
– Mindig megható, ha az embert felterjesztik egy díjra. A megyei kitüntetést nemcsak magamnak, hanem a jó
csapatmunka eredményének tulajdonítom. Köszönöm mindenkinek: családomnak a toleranciát, azoknak, akik
velem egy csapatban odaadóan végzik
munkájukat és annak is, aki felterjesztett a díjra.
»LOSONCZ ANDREA

Köszönetnyilvánítás

gyerekeket megszokott környezetükbõl kiragadva színes programokon keresztül új
élményekhez, felfedezésekhez, barátokhoz
juttassuk. Az együtt töltött hetek során
mind az étkezéseknél, játékoknál, közös
programoknál nagy hasznunkra váltak az
Önök által felajánlott eszközök, játékok,
kézmûves kellékek, így bátran mondhatjuk,
hogy a hozzánk eljuttatott adományok jó
kezekbe kerültek. Támogatóink voltak: Katolikus Karitász celldömölki szervezet, Maci
cukrászda, Wewalka Kft., Szent Márton
Gyógyszertár, Papírusz Papírbolt, Csukáné
Pleiveisz Éva. A tábor szervezõinek nevében köszönettel,
»KREIF KINGA

Támogatóink nagylelkû segítségével idén is
megrendezésre került a körösbányai gyermektábor, melyet Erdélyben, a Dévai Szent
Ferenc nevelõotthonban élõ gyermekek
számára szerveztünk meg önkénteseinkkel.
Ez év júliusában két vidám hetet tölthettünk együtt közel hatvan gyermek részvételével a körösbányai kolostorban, ahol
igyekeztünk ismét egy szeretetteljes, önfeledt, és felszabadult légkört kialakítani a
gyerekeknek. A tábor célja az volt, hogy a
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Felhívás
A Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar 2016. április
23-án (szombaton) 18 órakor a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár színháztermében
ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A kórus
szeretettel várja a közönséget az ünnepi hangversenyre.
Az évfordulóra külön szeretettel várják az énekkarban korábban éneklõ kórustagokat. A kórus vezetõsége tisztelettel kéri a régi tagokat, legyenek szívesek a 06 30/8589-841-es telefonszámon jelezzék
részvételüket az ünnepi hangversenyre.

A Népjóléti Szolgálat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

ápoló-gondozó
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Vas megye, 9500 Celldömölk,
Szalóky Sándor utca 1.
Pályázati feltételek:
• Egészségügyi és szociális középfokú képesítés. A pályázat
elbírálásánál elõnyt jelent az emelt szintû szakképesítés.
• Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat ápolási-gondozási feladatok ellátásában. • Felhasználói szintû tudás MS Office irodai alkalmazások kezeléséhez. • B kategóriás jogosítvány.
• Magyar állampolgárság. • Cselekvõképesség. • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság. • Erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2016. május 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Népjóléti Szolgálat 9500 Celldömölk,
Szalóky Sándor utca 3. Elektronikusan: nepjoleti@cellkabel.hu címen Faragóné Horváth Anita részére címezve
Személyesen: Faragóné Horváth Anitának
(9500 Celldömölk, Szalóky S. u.3.
A pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatok beérkezését követõen személyes meghallgatásra
kerül sor, ezt követõen a pályázók írásos tájékoztatást kapnak.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Faragóné Horváth Anita nyújt személyesen, vagy telefonon a
06/95/525-910 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb információ az intézmény honlapján (www.nszcell.hu)
található.
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Saul fia
Filmajánló
A rendszerváltozás óta nem könyvelhetett el magának a magyar filmipar
Oscar-sikert, utoljára Szabó István
Mephistoja nyerte el az arany szobrot
1982-ben az idegen nyelvû filmek kategóriájában, de a jelölésig is csak
1988-ban jutott el utoljára magyar film,
a szintén Szabó István által jegyzett
Hanussen. Most azonban Nemes Jeles
Lászlónak sikerült az, ami 28 éve senkinek, és ismét került magyar alkotás a
filmvilág legrangosabb díjátadójának
jelöltjei közé. A 2015-ben bemutatott
Saul fia meghívást kapott a cannes-i
fesztivál hivatalos válogatásába, ahol
elnyerte a fesztivál nagydíját, a 73.
Golden Globe-gála díjkiosztó rendezvényén elsõ magyar alkotásként elnyerte a legjobb idegen nyelvû filmnek
járó Golden Globe-díjat, a 88. Oscar-gálán, február 28-án pedig Oscart nyert
legjobb idegen nyelvû film kategóriában. A Saul fia újfajta megközelítéssel
kezelte a holokausztot és a koncentrá-

ciós tábort. A náci táborokban a foglyokból álló Sonderkommando terelte
be a megsemmisítésre ítélteket a gázkamrákba, vitte át a holttesteket a krematóriumokba, takarította ki a termeket az újabb transzport érkezése elõtt
és szállította ki a hamvakat a táborból.
1944-ben, Auschwitz-Birkenauban zajlanak az események. Saul Ausländer
(Röhrig Géza) egyike a krematóriumokban dolgozó Sonderkommandósoknak.
Társaival együtt tudják, hogy bármelyik
pillanatban kivégezhetik õket, fegyvereket gyûjtenek és lázadást szerveznek.
Saul viszont az elégetésre váró holttestek között felfedezni véli saját fiát, és
ettõl kezdve a férfit a menekülés helyett egy másik lehetetlen misszióra
hajtja: elhatározza, hogy kicsempészi a

testet és keres egy rabbit, hogy méltó
módon temethesse el a gyermeket.
Nemes Jeles László elsõ egészestés
filmje a holokauszt talán utolsó tabutémáját dolgozza fel azzal, hogy a
Sonderkommandót állítja a középpontjába. Sault követve mutatja be a tábor
gyárszerû mûködését, Erdély Mátyás
operatõr feszültséggel teli képeinek és
Rajk László látványtervezõ munkájának
köszönhetõen pedig a nézõ szinte dokumentarista hitelességgel láthatja,
pontosan hogyan szervezték meg több
millió ember megsemmisítését. Míg
legtöbb holokausztfilm azt a biztonságérzetet adja a nézõknek, hogy szigorúan külsõ szemlélõként vesznek részt
az eseményekben, a Saul fia ezzel
szemben egyéni sorsokat akar bemutatni a koncentrációs táborban és a
megsemmisítés folyamatában, kizárva
azt, hogy a nézõ külsõ megfigyelõ legyen. A film bemutatása óta számos országba eljutott, díjakat söpört be a
különbözõ fesztiválokon, mostanra pedig világhírt szerzett magának: Nemes
Jeles Lászlónak, az egész stábnak és
Magyarországnak.
»NÉMETH NÓRA

Felhívás az általános iskolákba történõ beíratásra
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2016/2017. tanévre történõ általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban
kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00–19.00 óra között,
2016. április 15. (péntek) 8.00–18.00 óra között.
Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek
• személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya),
• az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola
igazgatója dönt, elutasítás esetén
fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
2016.
Az egyes általános iskolák körzetébe
tartozó települések, utcák és terek
nevét az alábbiakban közöljük:

Körzeti általános iskola:
CELLDÖMÖLK VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (9500 Celldömölk, Árpád u. 34.)
Beiskolázási körzete: Celldömölk (a
város teljes közigazgatási területe,
kivéve az Alsósági Tagiskola körzetébe tartozó utcák által meghatározott terület), Kemeneskápolna, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén,
Kemenesszentmárton, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskocs, Tokorcs.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓSÁGI TAGISKOLÁJA (9500
Celldömölk, Sági u. 167.)
Beiskolázási körzete: Celldömölk:
Bajcsy-Zs. utca, Barátság utca, Béke
utca, Bem utca, Bokodi utca, Dobó
K. utca, Eötvös utca, Fazekas M. utca, Hegyalja utca, Hegyi utca, Heiner
utca, Izsákfa utca, Jókai M. utca,
Kankalin utca, Kertalja utca, Kódó
utca, Kökörcsin utca, Kõtörõ utca,

Kráter utca, Kresznerics utca, Liszt F.
utca, Martinovics utca, Marx utca,
Mátyás király utca, Móricz Zs. utca,
Puskin utca, Ság hegy utca, Sági
utca 101-tõl végig 100-tól végig,
Sikló utca, Somogyi B. utca, Táncsics
M. utca, Újvilág utca, Uzsabánya utca, Vak B. utca.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KENYERI TAGISKOLÁJA (1-4. évfolyam) (9514 Kenyeri, Ady E. u.
61.)
Beiskolázási körzete: Kenyeri, Pápoc.
További, a tankerület illetékességi
területén mûködõ általános iskolák:
1. Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Jánosháza
2. Kemenesmagasi Általános Iskola
3. Napsugár Általános Iskola, Boba
4. Ostffyasszonyfai Petõfi Sándor Általános Iskola
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Gazdag Erzsi verseitõl zengett az általános iskola
Évek óta hagyomány már a Celldömölki
Városi Általános Iskolában, hogy februárban megrendezésre került a Gazdag
Erzsi szavalóverseny, melyre a szervezõk minden évben sok szeretettel várják a város és a környék óvodásait.
Gazdag Erzsi neve mindenki számára
ismerõsen cseng, ugyanis õ az a költõ,
aki kikerülhetetlen pontot jelent minden kisgyermek számára, életében
mindenki találkozik legalább egy Gazdag Erzsi verssel, mesével vagy mondókával. Idén február 20-án került sor
a szavalóversenyre. A rendezvényt
Danka Adél intézményvezetõ nyitotta,

Évszakok versei
A Vadászati Kulturális Egyesület keretein belül, de önálló szekcióként mûködõ
Diána Vadászhölgy Klub Vas Megyei
Szervezete idén Celldömölkön rendezte
meg immár hagyományosnak mondható versmondó versenyét. A negyedik
alkalommal zajlott megmérettetésre
március 23-án került sor a mûvelõdési
központban.
A versenyt három kategóriában hirdette meg a szervezet az általános iskolások számára, így az 1-4., 5-6., és 7-8.
osztályosok indulhattak. A téma ezúttal
„Az évszakok megjelenése a magyar
költészetben” volt, a felhívásra 53 sza-

aki elmondta, milyen fontos az iskola
számára, hogy programlehetõségeket
kínáljon leendõ nebulóik számára.
Nem csak a szavalóverseny, de a
szombati iskolaelõkészítõ foglalkozásaik keretében is. Az idei évben 30 óvodás nevezett a megmérettetésre, akik
két csoportban szavalták el a híres
magyar író és költõ legszebb verseit.
Ahogy az intézményvezetõ is elmondta, Gazdag Erzsi fantáziavilága nagyon
közel áll a kisgyermekekhez, mûveiben
olyan mesés alakok szerepelnek, akik
közül mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebbet, legyen szó sárkányokról, vízilányokról vagy akár a kint

felejtett madárijesztõrõl. Idén a versmondóversennyel párhuzamosan kézmûves foglalkozáson is részt vehettek
az óvodások, a szavalatok után pedig
közös sportfoglalkozás következett.
Méhecske csoport:
1. Tamás Dominik
2. Szabó Réka
3. Egri Tifani
Különdíj: Galambos Lili, Csillag Anna
Katica csoport:
1. Nagy Lili
2. Szabó Fanni
3. Szûcs Fanni
Különdíj: Szabó Márk, Varga Johanna.
»N. NÓRA

való jelentkezett a megyébõl. A rendezvény elején Mesterházyné Koncz Bernadett, a Diána Vadászhölgy Klub Vas
Megyei Szervezetének elnöke (aki nem
mellesleg a vadgazdálkodásban, erdészetben dolgozik) köszöntötte a
résztvevõket, valamint kísérõ tanáraikat, és elmondta: klubjuk 13 éve mûködik a Vadászati Kulturális Egyesület részeként és országos szinten háromszáz
tagot számlál. Céljuk, hogy a gyerekeket
megismertessék a természet csodáival,
a vadászat igazi értelmével, és felhívják
a figyelmet a természet megóvására, a
hulladékgyûjtés fontosságára. A bemutatott verseket háromtagú zsûri bírálta:
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója, Voelkerné Kovács Márta evangélikus

lelkész, és Goráczné Nagy Andrea, a kemenesmagasi iskola pedagógusa. Az általuk meghozott döntés alapján a következõ eredmények születtek:
1-4. osztály:
1. Nagy Eszter
2. Kocsi Vanessza
3. Kovács Jázmin
Különdíj: Joó Luca, Katona Bálint,
Mándli Gréta, Kovács Bence.
5-6. osztály:
1. Gyurácz Boglárka
2. Pápai Alexandra
3. Németh László
Különdíj: Horváth Dorina, Kozma Petra.
7-8. osztály:
Megosztott 1. hely: Csihar Anna, Mesterházy Levente
»RA

Játszóház a tavaszi szünetben

Húsvéti tojásfestés, kézmûves foglalkozás és játszóház várta a gyerekeket
a tavaszi szünet elsõ napján a
mûvelõdési központban. Az ügyes kezek nyomán számtalan szebbnél szebb
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húsvéti dísz és dekoráció született,
melyhez minden együtt volt, ami kellett: kifújt tojás, jókedv, kreativitás és
fantázia.
»REINER ANITA

Felhívás
A Kemenesalja Kórházért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi
ki azon támogatóinak, akik jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
támogatták az alapítvány céljainak
megvalósítását. Az elõzõ években
felajánlott adóból 2015. évben 3,7
millió forint értékû mûszer és a
betegek ellátását szolgáló egyéb
eszköz beszerzésével támogatta az
alapítvány a Kemenesaljai Egyesített Kórház mûködését.
Kérjük, hogy a 2015. évi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával támogassák alapítványunk tevékenységét.
Adószámunk: 19245450-1-18
Köszönettel
DR. PÖRNECZI KÁROLY
A KURATÓRIUM ELNÖKE
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Tavaszi szél... sárkányt reptet
A budapesti Japán Alapítvány vándorkiállítása ismét városunkba érkezett. A
tavalyi baba- és fotókiállítás sikere
után, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár ezúttal papírsárkányok és pörgettyûk bemutatásával
népszerûsíti a távoli ország kultúráját.
A kiállítás március 17-én nyílt meg a
közönség elõtt.
A papírsárkányok Japánban több mint
ezer éves múltra tekintenek vissza,
melynek során nemcsak a szórakozás
eszközéül szolgáltak, hanem a középkorban például gyakran üzenetek, titkos levelek továbbítására is használták
õket; a sárkányépítés mesterségébõl
pedig fokozatosan kifejlõdött a sárkánykészítés mûvészete. Jelenleg Japánban többféle papírsárkányfajtát tartanak számon, mint bárhol másutt.
Napjainkban a legtöbb papírsárkánnyal
a fesztiválok alkalmával találkozha-

tunk, mivel a magasba repített sárkány
a jószerencse szimbóluma. A sárkányokhoz hasonlóan a pörgettyûk is
kb. 1200 évvel ezelõtt kerültek
Japánba, és napjainkban közel ezerféle
létezik belõlük a szigetországban. Míg
eleinte az arisztokrácia szórakozását
szolgálták, késõbb elterjedtek a köznép
körében is, és manapság aligha van
olyan japán kisgyerek, aki ne játszott
volna már pörgettyûvel. A különbözõ
japán vidékekre jellemzõ mintájú és
gazdag színvilágú játékok – funkciójukon kívül (a sárkányok: harcos, állat,
virág, madár stb., a pörgettyûk: bábu,
nyuszi stb.) – változatos formával rendelkeznek, szórakoztatóak, szemet
gyönyörködtetõk. A mûvelõdési központ elõcsarnokának mennyezetérõl
lelógó papírsárkányok varázslatos világba repítenek gyereket és felnõttet
egyaránt, a pörgettyûk hosszú forgása
pedig kellemes látványt nyújt, így ér-

demes kihasználni a sárkányok és pörgettyûk ittlétét, hogy általuk bepillantást nyerjünk a távol-keleti kultúrába.
Az április 19-ig látogatható kiállítást
Ziembiczki Dóra, a Soltis Lajos Színház
színésze ajánlotta a megjelentek figyelmébe, valamint közremûködött
Gregorich Zsófia, az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanára.
»REINER ANITA

mely Európa szerte nagy sikert aratott,
és szerzett híveket a magyar néptánckultúrának. Az elõadás egy autentikus
folklórmûsor, mely magában foglal
táncszínházi elemeket is, de ezekben is
a hagyományos néptánctechnikák érvényesülnek – vélekedik Varga János
rendezõ-koreográfus. A darab címét
egy archaikus népi ima ihlette, emellett a mûsor szövege különbözõ balladák feldolgozásából tevõdik össze. A

lezáró jelenet A kilenc csodaszarvas
címû román kolindán (karácsonyi román parasztdal) alapul. Bartók Béla ezt
a román népballadát használta alapul a
Cantata Profana címû világhírû mûve
megírásakor. Alapvetõen magyar táncokat láthat benne a közönség, de a
román folklór is keveredik a mûsorban.
Az erdélyi román és magyar néptánc
közös alapokon nyugszik. Martin
György tánctörténész, néprajzkutató
szerint az erdélyi néptáncban nincs
jelentõsége az etnikai különbségeknek.
Ugyanazt az alapot táncolják, csupán
megszínezik a saját etnikai ízeikkel.
„Nekünk dolgunk van az erdélyi román
néptánccal, mert az a magyar örökség
része, ugyanis az erdélyi magyar néptáncban gyökerezik” – vallja Varga
János, a darab rendezõje.
»REINER ANITA

Szép piros hajnalban...
Az ifjúsági korosztályt várta március
22-i programjára a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár. A
már évek óta visszatérõ vendégszereplõ marosvásárhelyi Maros Mûvészegyüttes egyik legújabb mûsorát élvezhették az általános és középiskolás
diákok.
Az együttes legfõbb ihletforrása a
népdal és a néptánc. Célkitûzésének
tekinti az autentikus folklór népszerûsítését, az ifjúság nemzeti öntudatának
megerõsítését, új táncos generációk
nevelését. A 2015–2016-os évadban
nyolc produkció szerepel a Maros
mûsorán. Ezek egyike a Szép piros
hajnalban címû táncszínházi elõadás,

Celldömölki úszósikerek Miskolcon!
Az Országos Úszó Diákolimpia III. korcsoportjának döntõjét 2016. 03. 20-án
rendezték meg Miskolcon.
Vas megyét és a celldömölki Városi Általános Iskolát képviselték a Celldömölki
Vulkán Vízisport Egyesület versenyzõi.
Szülõk, testvérek és az edzõk szurkolhattak öt gyermeknek, aminek meg is lett az
eredménye. A 100 méteres fiú gyorsúszásban az elõkelõ 3. helyet szerezte
meg Kovács Balázs, idõeredménye:
1:08,72. Balázs rajthoz állt még 50 m

mellúszásban és saját egyéni csúcsát
megjavítva végül a 16. helyen ért célba.
Egyetlen leány indulónk, Horváth Anna is
helytállt és eddigi idõeredményét megdöntve 100 m gyorsúszásban a 15. helyen zárt. Majd a legizgalmasabb versenyszámot, a 4x50 méteres fiú gyorsváltót követhettük feszült figyelemmel. A fiúk indulási névsora: Kovács Balázs, Finta
Barnabás, Takács Ábel és Fonyó Máté. A
felállás jónak bizonyult, hisz a 18 csapatból a 7. helyen végeztek. Dicséretes,
hogy egy kis egyesületbõl idáig eljutottak

gyermekeink és a szülõk, edzõk együtt
konstatálták: megérte elutazni, idõt és fáradtságot nem kímélni értük. Gratulálunk
a versenyzõknek és további szép, eredményes versenyzést kívánunk! Büszkék
vagyunk rájuk!
»BERTUS BARBARA
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Oktatás rovatunkban nemcsak a celldömölki, de a
környék többi iskolájának életébõl is hírt adunk,
hogy megismerhessék az ottani tevékenységet is.

Síelésnépszerûsítés a Szent Benedek iskolában
Iskolánk egynapos síelésekkel szeretné
a téli sportok királyát, a síelést
népszerûsíteni, megszerettetni diákjai
körében. Két tanítási napon kaptak
lehetõséget az érdeklõdõk, hogy megismerjék a síelés alapjait, kipróbálhassák magukat a pályákon. Az egyik
napon többnyire felsõsök, a másik napon az alsósok utaztak Ausztriába.
Iskolánk anyagilag is támogatta a
résztvevõket. A gyermekek örömmel,
élményekkel gazdagon tértek haza
ezekrõl a sí napokról. Sarlós Napsugár
7. b osztályos tanuló beszámolójában
olvashatunk a részletekrõl:

Egynapos síeléssel búcsúztatták a telet a Szent Benedek Iskolában
Hosszú, várakozással teli napok után
végre február 23-án hatodik, hetedik
és nyolcadik osztályos diáktársaimmal
elindultunk Ausztriába síelni. Aznap
még azt sem bántam, hogy korábban
szólt az ébresztõóra és már 3/4 7-kor
az iskola elõtt pakoltunk a buszba. Két
óra várakozás után el is értük úti célunkat. Csodás kilátás nyílt a hóborította hegyekre. Mindenki nagyon izgatott
volt, hiszen a többségünk most viselt
elõször sílécet. Miután felvettük a szerelésünket, a csapatot háromfelé osztották. Attila bácsi, Kornél bácsi és Zoli
bácsi figyeltek és tanítottak minket.
Zoli bácsi és Kornél bácsi csapata is a
tanulópályán kezdtek. Attila bácsi
eközben a másik pályán figyelte a síelni tudókat. Bemelegítésként kis körö-

ket tettünk a sílécben. Megmutatták,
hogy kell kilépni, belépni. Gyakoroltuk
a felállást is, ha elesnénk. Miután mindenki készen állt a „következõ szintre
„Kornél bácsi vezetésével feljebb mentünk a dombon. „Kezedet a térdedre,
elõre nézz!” – hangzott az utasítás. A
hangulat és az idõjárás is nagyon
kedvezõ volt, nevetésbõl sem volt
hiány. Már az elsõ két órában kellõen
fáradtak voltunk, de ez sem tartott
vissza minket a magasabb lejtõrõl való
lecsúszástól. A nagy munka közben
muszáj volt szünetet tartani. Megebédeltünk és mentünk vissza a pályára. A
domboldalról való lecsúszás már anynyira jól ment, hogy lassacskán mindenki a domb tetejérõl siklott lefelé. A
vontató folyamatosan húzta felfelé az

embereket. Voltak, akik megakasztották a forgalmat, mert elengedték a kötelet vagy elestek. Ilyenkor próbáltunk
segíteni társunknak és épségben felérni a dombtetõre. A nap végére páran
kipróbálták a másik pályát is, ami már
feljebbrõl indult és hosszabb volt.
Szinte profi síelõként hagytuk el a pályát, hogy hazafelé induljunk. Bármennyire is élveztük ezt a napot, mindenki elfáradt. A lábunk fájt a bakancstól s látszott rajtunk a kimerültség, de
megérte, hiszen újabb nagyszerû élménnyel gazdagodtunk. Mindig jó szívvel fogok visszaemlékezni erre a kirándulásra, és ha lesz rá lehetõség, újra
kipróbálom.
»SARLÓS NAPSUGÁR,
7. B OSZTÁLYOS TANULÓ

Megmérettetések különbözõ területeken
A Csöglei Általános Iskola hagyományteremtõ szándékkal március 2-án népdaléneklési versenyt rendezett a Devecseri Tankerület iskolásai számára. A
megmérettetés célja a – tehetséggondozás mellett – a népdaléneklés népszerûsítése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása volt. A 35 versenyzõnek egy kötelezõ és egy szabadon
választható népdalt kellett elõadnia. A
verseny után táncházra került sor,
amelynek szakmai hátterét az Élõ Forrás
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Alapfokú Mûvészeti Iskola biztosította. A
Csöglei Iskola március 16-án Számzsonglõr matematika versenyre várja a
diákokat. A levelezõs fordulók eredményei alapján 88 tanulót hívtak meg a
szervezõk a döntõbe. A kis matematikusoknak furfangos, nagyrészt logikára
épülõ feladatokat kell megoldaniuk. Az
eredményhirdetés április 21-én lesz. Az
iskola erre a napra Tankerületi Sudoku
Versenyt is meghirdetett, amelyre 80nál több tanuló jelentkezett.
»ÚK
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Kresznerics Ferenc Helytörténeti Pályázat
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
Kresznerics Ferenc Könyvtára és a celldömölki Honismereti Munkaközösség
pályázatot hirdet Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából.
A kiírásra beküldhetõ Celldömölk történetének bármely korszakát érintõ pályamunka a politika, a gazdaság, az oktatás, a kultúra és az egészségügy területérõl, azok intézményeirõl illetve a
településhez kötõdõ jeles személyiségekrõl. A szervezõk külön felhívják az
érdeklõdõk figyelmét a pályázat névadójának jubileuma mellett a celldömölki gimnázium alapításának 70. évfordulójára.

Pályázati feltételek:
1. A pályázat nyilvános, azon kortól és
végzettségtõl függetlenül bárki részt
vehet. Az elbírálás három kategóriában történik: 14 év alatti (gyermek),
14 és 25 év közötti (ifjúsági) és 25
év feletti (felnõtt) korosztályokban.
2. A pályamûvek hiteles forrásokra
épüljenek: az adatokra a pályázat
jegyzeteiben hivatkozni kell.
3. A pályázat terjedelme minimálisan

a gyermekeknél 5 oldal, az ifjúságiaknál 10 oldal, a felnõtteknél pedig 16 oldal (egy ív). Formai követelmények: oldalanként 30 sor, soronként 90 leütéssel, minden lapszélen 2,5 cm-es margóval, 12 pontos Times New Roman betûtípussal.
4. Publikált tanulmány a pályázatra
nem küldhetõ be. A szakdolgozat
nem számít nyilvános közlésnek.
5. A pályázatokat egy nyomtatott
példányban a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárba (9500
Celldömölk, dr. Géfin Lajos tér 1.; Pf.
162.) várjuk. A dolgozat címlapján a

szerzõ neve nem szerepelhet. A pályamû mellé a jeligés feliratú, lezárt
borítékban kell elhelyezni a szerzõ
nevét és elérhetõségeit (postai levelezési cím, e-mail, telefonszám).
A pályázatok kategóriánként értékes jutalomban részesülnek. A pályázatot
meghirdetõknek és a zsûrinek jogában
áll több I., II., III. díjat kiadni, vagy a pályamûvek színvonalától függõen a díjakat megosztani, esetleg visszatartani. A
díjazott legjobb pályamunkák megjelenését a kiírók elõsegítik. A helyezésben nem részesült mûveket a zsûri
különdíjban illetve munkajutalomban
részesítheti.
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2016. december 21.
Az eredményhirdetés idõpontja: 2017
januárjában, a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó városi ünnepségen.
A pályázatra küldött példányok – a szerzõi jog fenntartása mellett – a könyvtár
helytörténeti gyûjteményébe kerülnek.
Az egyes kategóriák legjobbjai a könyvtár honlapjának (www.cellbibl.hu) „Kemenesaljai Digitális Könyvtár” gyûjteményében is közzétételre kerülnek.
CELLDÖMÖLK, 2016. MÁRCIUS 31.

Magyar bajnokok Celldömölkön
Március 19-20-án került megrendezésre Celldömölkön a 10. Mercz Gábor
Emléktorna. Póta Georgina, a nõi, valamint Lakatos Tamás, a férfi egyes magyar bajnoka nyilatkozott lapunknak.

Póta Georgina, a nõi egyes magyar
bajnoka:
– Meglehetõsen fáradtan érkeztem
Celldömölkre, hisz Kuala-Lumpurból
egyenesen a berlini klubomhoz repültem, ahol egy komoly rangadót vívtunk, majd onnan pihenõ nélkül jöttem
az országos bajnokságra. A rendezés
kissé fura volt, hisz egy nap alatt 4
meccset játszani elég megterhelõ,
nemzetközi versenyeken is legfeljebb
2 mérkõzést kell vívni naponta. A
csoportmérkõzéseken ennek ellenére
könnyû dolgom volt, nem kerültem különösebben nehéz négyesbe. A döntõben már jobban megizzadtam Nagyváradi Mercédesz ellen. Ellenfelem nagyon jó napot fogott ki, és végül csak
döntõ szettben sikerült legyõznöm.
Nagyon boldog vagyok, hogy idén is
felállhatok a dobogó legfelsõ fokára.
Lakatos Tamás, a férfi egyes magyar
bajnoka:
– Úgy érkeztem az OB-ra, hogy minden-

képp a 4 közé szerettem volna jutni.
Jakab és Kosiba távollétében ez teljesen
reális cél volt. Úgy érzem, végig százszázalékos koncentrációval tudtam játszani. Nagy Krisztián ellen nehéz meccs
lehetett volna, de Krisztián fejben szétesett, így simán jutottam az
elõdöntõbe. A döntõben Szudi Ádámmal játszottam, aki ezen a napon nem
találta a játékom ellenszerét, ezt õ
maga is elismerte a mérkõzés után. Sok
munka van még elõttem, a felnõtt
mezõnyben még sokat kell tennem a
további sikerekért, de most nagyon
boldog vagyok, hogy az elsõ felnõtt bajnoki aranyamat sikerült megszereznem.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Asztalitenisz OB és Mercz Gábor Emléktorna
Március 19-20-án a celldömölki városi
sportcsarnokban rendezték a 99. asztalitenisz egyéni országos bajnokságot,
amely egyúttal a 10. Mercz Gábor emléktorna is volt. A szombati megnyitón
Söptei Józsefné alpolgármester meghatóan emlékezett meg a tíz éve elhunyt
celli sportolóról, és Mercz emlékéhez
méltó sportszerû, jó játékot kívánt a 48
férfi és 33 nõi játékost felvonultató
mezõnynek. Az elsõ nap a párosok mérkõzéseivel indult. A férfi- és nõi párosok
az elõdöntõig meneteltek, míg vegyes
párosban már bajnokavatásra is sor került. A férfiak versengése rögtön egy
meglepetéssel indult, hisz a Fazekas Péter – Ecseki Nándor celldömölki duó már
az elsõ körben kiesett, miután 3-2-re kikapott a Do Phuong Nam – Marsi Márton kettõstõl. A harmadik celli, Lindner
Ádám már szebb eredményt ért el, hisz
Nagy Krisztiánnal az oldalán bejutott a
vasárnapi döntõbe. Ott a Majoros János
– Szita Márton páros bizonyult jobbnak
náluk 3-2 arányban. A nõk küzdelmei
nem hoztak különösebb meglepetéseket, a legtöbb mérkõzésen a papírformának megfelelõ eredmény született. A
fõtábla felsõ ágáról Ambrus Krisztina és
Nagyváradi Mercédesz, a Postás SE játékosai jutottak a döntõbe, míg a másik
ágról az orosházi Csáki Rita és a szekszárdi Tóth Edina kettõse küzdhetett az
aranyért. A fináléban a fõvárosiak nagy
csatában kerekedtek felül 3-2 arányban.
A vegyes párosok küzdelmei is celli
érdekeltségû döntõt hoztak, hisz Fazekas Péter Peterman-Varga Tímeával párban, a Nagy Krisztián – Nagyváradi Mercédesz kettõs ellen lépett asztalhoz a
bajnoki címrõl döntõ összecsapáson.
Fazekasék 0-2-rõl egyenlíteni tudtak, de
a döntõ szettben elfogyott a lendületük,
és a tavalyi évhez hasonlóan, idén is be
kellett érniük az ezüstéremmel. Vasárnap az egyéni küzdelmekkel folytatódott a bajnokság. Mivel a hölgyeknél
csak harmincketten indultak egyéniben,
ezért náluk mindenki csoportselejtezõt
volt kénytelen vívni, és csoportonként
az elsõ két helyezett jutott a tizenhatos
fõtáblára. A csoportmeccseken nem születtek meglepetések, az elért helyezések hûen tükrözték az erõviszonyokat.
A legnagyobb favoritnak a világranglista 37. helyén álló, ötszörös egyéni magyar bajnok, Póta Georgina számított, és
ennek megfelelõen is játszva meg sem
állt az esti döntõig. Ott az a Nagyváradi
Mercédesz volt az ellenfele, aki vegyes
és nõi párosban egyaránt aranyérmes
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lett, így a triplázásra készült. Kettejük
meccse nagy csatát hozott, a címvédõ
Póta, nagyon megizzadt a 6. bajnoki
címéért. A férfi fõtábla rögtön egy nagy
meglepetéssel indult, hisz az elsõként
kiemelt, tavalyi bajnok, a Celldömölk
színeit képviselõ Fazekas Péter már a
második körben kikapott a komlói Sabján Gergelytõl. Ugyanebben a körben
búcsúzott a másik celli, Lindner Ádám is,
õt Nagy Krisztián ütötte el a további
küzdelmektõl. A CVSE-SW játékosai közül Ecseki Nándor maradt állva legtovább, de õ sem jutott tovább a legjobb
8-nál, neki a Szita Márton elleni összecsapás jelentette a végállomást. A
döntõt Lakatos Tamás és Szudi Ádám
vívta, és talán ez volt a legsimábbnak
mondható finálé az összes közül. Lakatos végig magabiztosan játszva, 4-1re lépte le Szudit, megszerezve elsõ
felnõtt bajnoki címét. A kétnapos rendezvény az érmek átadásával zárult,
ahol a medálok mellett a Magyar
Asztalitenisz Szövetség, és a különbözõ
támogatók által felajánlott pénzdíjakat
is átvehettek a legjobbak. A sportolókon
kívül, a Magyar Asztalitenisz Szövetség
elnöksége is városunkba költözött egy
napra. Szombaton ugyanis a Vasvirág
Hotel adott otthont a szövetség elnökségi ülésének, ahol az aktuális kérdésekrõl tanácskozott és döntött a testület. Nátrán Roland, az Asztalitenisz
Szövetség elnöke lapunknak elmondta,
hogy Celldömölk azért kapta meg a rangos torna rendezési jogát, mert városunk egy igazi pingpong fellegvárrá
nõtte ki magát, és Mercz Gábor halálának 10. évfordulóján is méltóképp akartak megemlékezni a nagyszerû sportolóról. Fehér László, Celldömölk polgármestere, és egyben az Asztalitenisz
Szövetség alelnöke arról nyilatkozott,
hogy sok elõkészítõ munkával járt, mire
egy ilyen fontos rendezvény Celldömölkre kerülhetett, és reményét fejezte
ki, hogy a 2018-as Mercz Gábor Emléktorna már az új, állandó asztalitenisz-teremben kerülhet megrendezésre. Ez az
objektum a CVSE sporttelepén kerül felépítésre, és minden adott lesz a magas
színvonalú szakmai munkához.
A 2016. évi felnõtt egyéni Országos
Bajnokság végeredménye:
Vegyes páros:
1. Nagy Krisztián (PTE PEAC), Nagyváradi Mercédesz (Postás SE)
2. Fazekas Péter (Celldömölki VSESwietelsky-Wewalka), PetermanVarga Tímea (Budaörsi SC)

3. Lung Dániel (Gyõri Elektromos VSK),
Gajdos Borbála (Várpalotai Bányász SK)
3. Ecseki Nándor (Celldömölki VSESwietelsky-Wewalka), Bálint Bernadett (Kolbermoor SV)
Nõi páros:
1. Ambrus Krisztina (Postás SE), Nagyváradi Mercédesz (Postás SE)
2. Csáki Rita (A.S.E. Orosháza), Tóth
Edina (Szekszárd AC)
3. Bálint Bernadett (Kolbermoor SV),
Imre Leila (Szekszárd AC)
3. Szvitacs Alexa (Erdért SE), Mátrai
Alexandra (Várpalotai Bányász SK)
Férfi páros:
1. Majoros János (TTC 1946 Weinheim),
Szita Márton (TTC Matec Frickenhausen)
2. Lindner Ádám (Celldömölki VSESwietelsky–Wewalka), Nagy Krisztián (PTE PEAC)
3. DO Phuong Nam (BVSC Zugló), Marsi
Márton (TTC Mühringen)
3. Lakatos Tamás (1. FC Saarbrücken
TT), Szudi Ádám (TTC RuhrstadtHerne)
Nõi egyes:
1. Póta Georgina (TTC Berlin Eastside)
2. Nagyváradi Mercédesz (Postás SE)
3. Peterman-Varga Tímea (Budaörsi SC)
3. Bálint Bernadett (Kolbermoor SV)
Férfi egyes:
1. Lakatos Tamás (1. FC Saarbrücken TT)
2. Szudi Ádám (TTC Ruhrstadt-Herne)
3. Majoros János (TTC 1946 Weinheim)
3. Szita Márton (TTC Matec Frickenhausen)
»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki mérkõzések
NB II.
Gödi SE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
II. 8:10
Iván Csaba 3, Ölbei Péter 3, Baranyai
Domonkos 2, Lukács Balázs 1, Iván
Csaba – Ölbei Péter páros.
8:3-as vezetés után a vége szoros lett,
de a gyõzelem nem forgott veszélyben.
Esztergomi ASE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 9:9
Zakar Kristóf 4, Máthé Gyula 2, Teket
Attila 1, dr. Németh Gábor 1, Zakar
Kristóf – dr. Németh Gábor páros.
Nagyon küzdelmes mérkõzésen nem
bírt egymással a két csapat, így megosztoztak a pontokon.
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Üldözöttbõl üldözõvé váltunk
Körmend – Celldömölk 3-1 (1-0)
Körmend, 300 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság 18. forduló 2016. március 19.
Vezette: Takács Ryan Lee (Bognár László, Nagy Viktor).
Körmend: Szabó – Varga, Balikó, Kósik,
Takács – Czimber (Burka 85. p.), Makai,
Németh (László 90. p.), Török (Kurucz
82. p.) – Niksz (Cser 92. p.), Horváth
(Osvald 47. p.). Edzõ: Molnár Károly.
Celldömölk: Heiner – Enyingi Marcell,
Varga, Bodor, Györkös – Vajda, Zimomrja, Szuh (Virág 66. p.), Enyingi
Márk (Németh 49. p.) – Szép (Piri 66.
p.), Boda (Gorácz 62. p.). Edzõ: Koman
Vladimir.
Kiállítva: Bodor Tibor (40. p.).
Góllövõk: Takács Márton (38. p.), Németh Balázs (65. p.) és Niksz Tamás
(76. p.), illetve Németh József (90. p.).
Elõmérkõzés: Körmend U19-CVSE U19
1-0 (0-0). Váratlan vereség a középmezõnyhöz tartozó hazaiak ellen,
szerencsére az elsõ helyezett Kõszeg is
pontokat vesztett, így lõtávolon belül
maradt az elsõ hely.
Kemenesalja – Celldömölk 0-2 (0-0)
Vönöck, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság 19. forduló 2016. március 26.
Vezette: Derdák Marcell (Sziber Tamás,
Kovács Balázs II.).
Kemenesalja: Bíró – Kovács Krisztián
(Bognár 71. p.), Ambrus, Erdélyi, Németh P. (Sütõ 71. p.) – Dobson D.,
Kóbor, Kovács Kristóf, Veszprémi (Dobson K. 58. p.) – Szomorkovics (Smidéliusz 83. p.), Németh R.
Celldömölk: Zseli – Enyingi Marcell,
Vajda, Györkös, Virág – Zimomrja, Szuh
– Németh (Manganelli 87. p.) – Boda
(Gorácz 61. p.), Piri (Horváth 72. p.),
Szép. Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Piri Balázs (51. p.) és Németh
József (70. p.).
Elõmérkõzés: Kemenesalja U19-CVSE
U19 0-7 (0-4). G.: Zseli Bálint (3),
Szakács Martin, Czöndör Bálint (3). Magabiztos gyõzelem, ráadásul a Kõszeg
ismét vesztett két pontot a versenyfu-
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tásban, így már csak egy pont az
elõnye a celli fiatalok elõtt.
A nyolcadik fordulót követõen lépett a
tabella elsõ helyére a celli csapat, a
tizennyolcadikat követõen át kellett
adnia azt legyõzõjének, a Körmend
csapatának. Hogy a Körmend meddig
tudja meg is õrizni ezt a helyet, nem
tudható, csak reménykedünk, hogy
nem lesz hosszabb a sorozatuk, mint a
mienk volt. A Körmend elleni meccs
már alapból rosszul kezdõdött, mert
két alapember (Gyõrvári Gábor és
Manganelli Zsolt) nem állt sérülés miatt a csapat rendelkezésére, így ha
nem is volt nevezhetõ tartalékosnak az
összeállítás, a variációs lehetõségek
mindenképpen beszûkültek. A hazaiak
gyorsaságukra alapozták a taktikájukat,
a védõvonalban megszerzett labdákat
ezen a szinten villámgyorsnak nevezhetõ módon hozták fel, két gyors csatárjukat ráfuttatva a védõsorunkra.
Egészen az elsõ gólig és az azt követõ
kiállításig, ha nem is magabiztosan, de
kezeltük a problémát, sõt az elsõ ziccer
Zimomrja elõtt adódott, sajnos kimaradt. A hazai elsõ gól vitatható körülmények között esett, vitattuk is rendesen, sárga lap lett belõle, ami rövidesen piros színûre változott, mert
Niksz nemcsak a góllövésben jeleskedik (már harminc gólnál jár a bajnokság kétharmadánál), hanem rutinos
színészi teljesítményre is képes. Bodor
Tibort állíttatta így ki, ami nehéz helyzetbe sodorta a vendégeket. Gyakorlatilag a második félidõ úgy telt el,
hogy akartunk, akartunk, de csak nyögtünk és kaptunk két kontragólt, kaphattunk volna még vagy kettõt, míg mi
egy felsõ kapufás szabadrúgással és
egy, a védõkön megpattanó szabadrúgással kozmetikáztuk a helyzetek és
végül a gólok számát. A Kemenesalja
elleni meccsre még tovább nõtt a hiányzók száma, az egy meccses eltiltást
kapó Bodor és a Körmend ellen egyaránt ötödik sárgalapját begyûjtõ Varga
Jenõ és Enyingi Márk is a hiányzók számát növelte. Gyakorlatilag a két belsõ
védõ posztján még talán edzõmeccsen

sem játszott soha együtt Vajda és
Györkös, de nem vallottak szégyent
Vönöckön. Ahogy a csapat sem, nem
könnyen törtük fel a lelkes hazaiak
védõfalát, de végül sikerült. Elõször Piri
Balázs kapott egy jó kiugratást és biztos lábbal gurította el a kapus mellett a
labdát a bal alsóba, majd Németh
József jó tíz méterrõl használt ki egy
lövõ szituációt tökéletesen. Most következik három olyan mérkõzés, ahol a
kiesés ellen vadul menekülõ csapatot
kell megszelídíteni (sorrendben Vasvár
itthon, Egyházasrádóc idegenben és
Kõszeg itthon), majd jön a Répcelak elleni idegenbeli, nem kevésbé fontos
mérkõzés. Nincs mit tenni, gyûjtögetni
kell a három pontokat és bízni kell,
hogy a Körmend (és a Répcelak) botlik.
»DOTTO

» APRÓHIRDETÉS

Kemenesmagasiban eladó családi
ház! 2004-ben épült, 110 m2-es. 2
szoba, nappali, konyha, fürdõ, wc,
elõtér. Fûtés: gázkonvektor, kandalló. Melléképületek, gyümölcsös,
nagy telken. A házhoz tartozó 8 éve
telepített 2226 m2-nagyságú akácerdõ. Tel: 06 70/626-3213
Ság-hegy déli oldalán 1264 m2-en
lévõ szõlõ, pincével, árammal, vízzel ellátva eladó. Tel: 06 70/3336659
5 db kosbárány (Supolk kosok) vágásra, továbbtartásra eladók.
Tel. 06 30 /956-8316

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÕS 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) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS 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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A 175 éves múlttal rendelkező osztrák
Schachermayer konszern magyar leányvállalata,
a Schachermayer Kft.

TERÜLETI KÉPVISELŐ
munkatársat keres fémipari gépek értékesítésére

Alkalmazási feltételek:
•
•
•
•
•
•

rendkívüli motiváltság
jó német nyelvtudás szóban és írásban
fémiparban való jártasság
legalább középfokú végzettség
megbízhatóság, fegyelmezettség, szorgalom
számítógépes ismeretek (Excel, Word)

Feladat:
•
•
•
•
•

a vevőkör folyamatos bővítése, látogatása
folyamatos szakmai önképzés
a cég piaci stratégiájának képviselete
önálló munkavégzés
vásári- és reklámtevékenységek ellátása

Amit kínálunk:
•
•
•
•

főállású munkaviszony
folyamatos továbbképzés
céges autó, telefon, laptop
betanulási idő alatt fix fizetés,
majd ez után teljesítményarányos jövedelem

Munkavégzés helye:
Elsősorban Nyugat-Magyarország, de a betanulási időszakban
részben külföldön is. (AT, DE, CH)
Jelentkezés módja:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, és Ön megfelel a feltételeknek, küldje el magyar és német nyelvű fényképes
önéletrajzát postán vagy e-mailben a következő címek egyikére:
Schachermayer Kft. 2051 Biatorbágy, Pf.: 35. vagy
zoltan.bolvari@schachermayer.hu
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VULCANO
VENDÉGHÁZ
Mesteri, Újvilág u.33.
06 70/6040-470
vulcanovendeghaz.hu
vagy keress minket a
Facebook-on!

Ételrendelés minden nap 11 óráig
„A” menü 790 Ft
„B” menü 890 Ft
Rendelés 06 70/5463-664 vagy
vulcanofutar@qmail.com
A Vulcano Vendégház szerdai napokon, 15.00 órától
a helyben fogyasztás után a vendégei részére
20%-os kedvezménnyel kedveskedik!

Ballagások utáni ünnepi,
éttermi helyfoglalásra
még lehet jelentkezni!

2016. április
15–16–17.
Április 15. (péntek)
10.00 óra és „Tavaszköszöntő csintekerintő” Bognár Szilvia koncertje gyerekeknek
14.00 óra
Belépőjegy: 500 Ft. Helyszín: KMKK színházterem
18.00 óra
Fesztiválnyitó. Kemenesalja népművészete‐kiállítás helyi népművészek és kézművesek
munkáiból. Köszöntőt mond: Fehér László, Celldömölk város polgármestere. A kiállítást
megnyitja: Illés Erika szobrászművész. Közreműködik a Kemenesalja Néptánccsoport
(Celldömölk). Helyszín: KMKK Móritz Galéria
19.00 óra
A Csík Zenekar koncertje. Helyszín: KMKK előtti tér
18.00–
„A népi konyha ízei” kóstoló pálinka és bormustrával, majd eredményhirdetése
21.00 óra Helyszín: KMKK előtti tér

Április 16. (szombat)
10.00–22.00 óra „Kemenesi piac” – helyi termékek vására
10.00–12.00 óra „Vásárfia” – játszóház és komédiások bemutatója. Fellépnek: a Soltis Lajos Színház
(Celldömölk), az Ultraviolák Bábcsoport (Celldömölk). a Kemenesalja Néptánccsoport
(Celldömölk), Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia (Sátoraljaújhely), Németh
János citerazenekar és a Kenyeri Daloskör (Kenyeri). Helyszín: KMKK előtti tér
15.00 óra
Fesztiválköszöntő. Fellépnek: az Energy Dance Team táncosai és a Rocky‐Dilly ARRC
Egyesület tagjai és a KMKK mazsorett csoportja
19.00 óra
„A fesztivál süteménye” – eredményhirdetés és kóstoló
15.00 óra
Motoros felvonulás
16.00–22.00 óra „Cell–rock”– rockzenekarok találkozója. Fellépnek: a Pandorra, Szentgyörgyi Ábel,
Velvet Moon, Fatal Error, VadVágány
21.00 óra
Sztárvendég: a Lord zenekar. Helyszín: KMKK előtti tér

Április 17. (vasárnap)
12.00–19.00 óra „Tulipános terítő” – Celldömölk város gasztrofesztiválja
12.00–15.00 óra Nótaszó. Fellépnek: a Rábamenti Kenyeri Citerazenekar, az Éneklő Szakácsok és
Horváth Béla zenekara
15.00–18.00 óra Nosztalgiazene. Közreműködnek Peller Anna énekes és Horváth Zsolt a „füredi verklis”
Helyszín: KMKK előtti tér
15.00–18.00 óra Tulipánút hintóval és kisvonattal. Indulás a KMKK előtti parkolóból

A rendezvény ideje alatt szabadtéri játékpark. Helyszín: Szentháromság tér

