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2012. évi sárga kukás gyûjtési napok

ügyfélszolgálati irodát nyított

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a csomagolási hulladékok szelektív gyûjtését a nyári hónapokban júniustól
szeptemberig havonta kétszer a
következõ KEDDI napokon végzi:

Celldömölk

június 5.
augusztus 28.
június 26.
szeptember 11.
július 17.
szeptember 25.
július 31.
október 9.
augusztus14.
november 6.
december 4.
Kérjük, a gyûjtõzsákokat és a gyûjtõedényeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!
CELLI HUKE KFT.

Dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatt,
a Közösségi Ház épületében.
Az ügyfélszolgálatunk telefonszáma:

06 95/777-010
Várjuk kedves ügyfeleinket!
Ügyfélfogadási idő:
hétfő
8.00–15.30
csütörtök 8.00–15.30
péntek
8.00–15.30
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» KÖZÉLET

Itt a vakáció!
183 tanítási nap után június 16-án és
17-én lezárult a 2011/2012-es tanév a
helyi általános iskolás diákok számára.
A tanévzáró ünnepséggel közel tíz hétig
tartó vakáció vette kezdetét.
„A 2011/2012-es tanévet ezennel lezárom” – az alábbi szavak minden kisdiák
örömére hangzottak el a tanévzáró ünnepségeken. Június 16-án utoljára szólalt meg a sokat hallott iskolai csengõ a
Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájától búcsút vevõ nyolcadikosok
számára is. Az alsósági tornacsarnokban
felsorakozott végzõsöktõl elsõként Fehér
László polgármester vett búcsút, majd
Szabóné Kiss Ildikó köszöntötte az elköszönõ ifjakat. A tagintézményvezetõ útravalóul ezekkel a szavakkal töltötte
meg tanítványai képzeletbeli tarisznyáját: „El ne felejtsétek a varázsszót: türelem. Legyen türelmetek a tanuláshoz,
munkához és legfõképpen embertársaitokhoz. Egy jó szó mindennél többet ér.”
Az elköszönõ tanulóktól a hetedik osztályosok nevében Árvai Tímea idézte fel a
közös emlékeket, majd a nyolcadikosok
sorából Vincze Réka lépett ki elbúcsúzni
az alma mater falaitól. Az esemény ünnepi fényét tovább emelte, hogy Völgyi
László tanár urat aranydiplomája átadásának alkalmából köszönthették az intézményben. Az emlékezés ünnepélyes
pillanatait egy nemrég történt haláleset
árnyékolta be, a jelenlévõk egy perces
néma felállással emlékeztek az iskola
egykori tanítójára, Horváth Mihálynéra.
A megemlékezés után az elismerések
átadása következett, melynek során
könyvjutalomban részesültek az osztályok legeredményesebb tanulói, a közösségi munkában élenjáró diákok.

Június 16-án a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában is lezárták az osztálynaplókat, ezzel a 2011/2012-es
tanévet. A tanévzáró ünnepség kezdetén Mód Marcell nyolcadik osztályos tanuló a Búcsúzás Kemenesaljától címû
verssel lépett diáktársai, pedagógusai
és szülei elé. A ballagóktól Sebestyén
Fanni búcsúzott el az iskolában maradó
társai nevében, majd Jagodich Mira

nyolcadikos tanuló lépett ki a mikrofonhoz, elköszönni végzõs társai nevében
az általános iskolás évektõl. Az iskola
igazgatója, Czupor Attila ünnepi beszédében elõször a ballagókhoz szólt, biztatva õket, hogy legyenek derûsek és
soha ne adják alább azt a mércét, amit
az iskola eléjük állított. Az ünnepség
folytatásában a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola Fejlesztéséért és
Tanulóiért Alapítvány díjainak átadására került sor. Példamutató keresztény
magatartásáért és közösségi munkájáért Jagodich Mira az elismerés elsõ fokozatát, míg Mód Marcell a második fokozatát vehette át. A nyolcadikosoktól
való búcsúzást követõen az iskola évzáró mûsora következett. Sarlós Napsugár
harmadik osztályos tanuló az áhított va-

idei tanév végeztével vehette át aranydiplomáját Takács Lászlóné Erzsi néni
nyugalmazott pedagógus, akit a városvezetõ és Danka Adél igazgató köszöntött a jeles esemény alkalmából. Az intézményvezetõ ezután értékelte a most
lezárult 2011/2012-es tanévet. Mint elmondta, 963 gyermeket oktattak, neveltek negyven osztályban. 89 tanuló
kitûnõ, 69 pedig jeles bizonyítványnak
örülhetett. A nevelõtestületi dicséretben részesült tanulók felsorolása után a
különbözõ megyei, országos tanulmányi, illetve sportversenyeken elõkelõ
helyezést elért diákok vehették át
könyvjutalmukat. Az iskola énekkara
Deák Bill Gyula: „Tiéd minden dal” címû
számát adta elõ, az elsõ osztályosok pedig útravaló ajándékkal köszöntötték a

kációról szavalt, majd Kirner Antal Zoltán atya szólt a diákokhoz. A tanévzáró
ünnepség végén a különbözõ tanulmányi versenyeken kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diákok és jó tanulmányi
eredményt elérõ tanulók jutalomkönyveket vehettek át
A Városi Általános Iskola tanévzáró és
ballagási ünnepélyére június 17-én került sor a mûvelõdési központ elõtti téren. Az évzáró rendezvény bevezetõjeként az 5. A osztályosok mutatták be
tánckoreográfiájukat a „Valahol Európában” musical Vándorlás címû betétdalára, majd Fehér László polgármester köszöntötte a pedagógusokat, diákokat és
hozzátartozóikat. Beszédében kiemelte
a városi iskola elmúlt tanévének szép
szakmai sikereit, kiváló eredményeit. Az

búcsúzó nyolcadikosokat. A hetedik évfolyamosok verssel búcsúztatták a ballagókat, akikhez ezután Danka Adél
igazgató intézett beszédet. „A ballagás
fontos mérföldkõ az életben, de nem
búcsúzni kell, csak elköszönni” – hangsúlyozta az intézményvezetõ, és az állandó tanulás szükségességére hívta fel
a továbbtanulás elõtt álló ballagók figyelmét. A nyolcadik évfolyam nevében Nagy Klaudia 8. C és Hegyi Viktória
8. B osztályosok búcsúztak az iskolától,
tanáraiktól és diáktársaiktól. Az ünnepség utolsó mozzanataként a hagyományoknak megfelelõen a nyolcadikosok a
levegõbe engedték a tervek és álmok
majdani megvalósulását jelképezõ léggömböket.
»VZS – RA
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Újabb lépés a turizmus felé
Rendkívüli ülést tartott június 18-án Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Az ülés öszszehívását egy pályázat beadásáról történõ
döntés indokolta. A Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési program keretében ugyanis az önkormányzat pályázatot
nyújtott be egy nagyméretû (105x68 méteres) mûfüves labdarúgó-pálya építésére. A
beruházás tervezett költsége 150 millió forint, ennek 30%-át kell önerõként biztosítani. Fehér László polgármester tájékoztatott,
hogy az önkormányzat hat éve árul egy, a
fürdõhöz közeli mintegy 13 ezer m2-nyi területet, most a fürdõre beruházó céggel
együtt a terület hasznosítására nyílhat lehetõség, hiszen az önrészt, mintegy 46 mil-

lió forintot a Jufa Ungarn Kft. átvállalja.
Rudolf Wiedner, a Jufa Ungarn Kft. ügyvezetõje elmondta ugyanis, hogy a pályázat
megvalósulása esetén növelni tudnák szállóvendégeik számát, mert ezáltal megnyílna az út az edzõtáborozási lehetõségek
elõtt is. A pálya üzemeltetésével kapcsolatosan még nem született döntés, de az ülésen elhangzott, hogy mivel a létesítmény
sokoldalúan kihasználható lesz, alkalmas
lesz felkészülésre, de edzõmérkõzések tartására is, az árképzést úgy fogják alakítani,
hogy önfenntartó legyen. Zárt ülésen tárgyaltak a képviselõk a Vulkán fürdõ fejlesztéseirõl illetve annak bérbeadásáról.

»LOSONCZ ANDREA

Megkezdõdtek a munkálatok
Június 26-án hivatalosan is megtörtént
a szerzõdéskötés Celldömölk Város Önkormányzata és a JUFA Ungarn Kft. között, mely a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõn 2,7 milliárd forintos összberuházást jelent: a 150 ágyas négycsillagos
szálloda, az eredetileg 74 beállóhelyre
tervezett szintén négycsillagos kemping, valamint a meglévõ létesítmény
pihenõ és élményelemekkel történõ
bõvítését. A szerzõdést az önkormányzat részérõl Fehér László polgármester
és Farkas Gábor jegyzõ, a JUFA Ungarn
Kft. részérõl Rudolf Wiedner, a cég
ügyvezetõje írták alá a Vulkán fürdõ

konferenciatermében. A szerzõdéskötés következtében megkezdõdhetett
az építkezés a fürdõ területén.
»LA

Épül az új mûfüves focipálya

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) pályázati felhívást tett közzé különbözõ méretû mûfüves pályák építésére
70%-os támogatási intenzitással. A városvezetés úgy döntött, hogy a közepes, a
40x20 méteres pálya építését célozza meg.
A bekerülési költségekrõl, az épülõ mûfüves pálya kihasználásáról kérdeztük Fehér
László polgármestert.
– A kivitelezési munkálatokat egy budapesti cég nyerte, õk adták a legkedvezõbb árajánlatot, 27 millió forintot. Ez azt jelenti,
hogy az önrész összesen 8,1 millió forint.
Sebestyén Attila utánpótlás szakágvezetõ
és Balázs Béla, a CVSE ügyvezetõje és jómagam szponzori támogatásokból ösz-
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szegyûjtöttünk több, mint 4 millió forintot.
Így az önkormányzatnak már csak 4 millió
forint önrészt kell vállalnia.
»Mi indokolja a beruházást?
– Az az elvem, hogy minden lehetõséget
meg kell ragadni az építkezésre – ehhez a
beruházáshoz a fenti vállalással most
13–14%-os önrésznél többre nincs szükség,
hiszen ezzel is a város épül, szépül, növekszik a lehetõségek száma. Az iskolai testnevelés helyzetén is tudunk javítani ezáltal,
hiszen a tornaterem maximális kihasználtsága mellett is gyakran kényszerülnek a
testnevelõk kültéri testnevelés órák megtartására: többször tartják kinn a ligetben
az órákat, most, a pályák számának növelésével a tanulók is több esélyt kapnak. De
nemcsak õk járnak jól, hanem az új pályát
használhatják majd a sportegyesület utánpótlás csapatai edzésre, felkészülésre, valamint baráti társaságok sportolási igényei
is kielégülést nyerhetnek.
»Mikorra készül el az új létesítmény?
– A munkaterület átadása június közepén
volt, július közepére várható a befejezés.
Az átadást augusztusban tervezzük.
»LA

Zarándokút
Szûz Mária tiszteletére
Híven a több száz éves zarándokhagyományhoz, újraéled városunkban a gyalogos zarándoklat is az Észak Spanyolországi El Caminóhoz hasonlóan. Több
éves elõkészítõ munka után a MÁRIA
ÚT kijelölésre került, egészen CSÍKSOMLYÓTÓL MÁRIAZELLIG.
A nyugat-dunántúli szakasz ünnepélyes
avatása és az útszentelés augusztus15én és 19-én lesz. Az útvonal, hûen a
hagyományokhoz, erdõn-mezõn, réteken-szántókon, falvakon és városokon
keresztül vezet. Sok önkéntes segítõ,
önkormányzat és helyi szervezet támogatta a zarándokút megvalósulását. A
ténylegesen megerõltetõ fizikai munkát – az útkijelölést, a zarándokok tájékozódását könnyítõ jelek felfestését
szintén nagy részben önkéntesek végezték, a Mária Út Közhasznú Egyesület
tagjainak irányítása és aktív részvétele
mellett.
A Mária Út jelzése mostantól számunkra, celldömölkiek számára is többet jelent egyszerû útjelzésnél. Hiszen Kirner
Antal Zoltán plébános hathatós irányításával és felajánlásával megnyílt a kolostor épülete a zarándokok elõtt.
Elõzetes bejelentkezés után a megfáradt zarándokok kulturált, ingyenes
szálláshelyet találnak az ódon falak között. Ugyanitt kialakításra kerül egy kis
„zarándok-sziget” is, ahol az úton lévõk
térképhez, információs anyagokhoz juthatnak, és lepecsételhetik zarándokigazolványukat. Fontos tehát, hogy a lakosság, az utca embere mostantól természetes látványként élje meg, ha hátizsákos, megfáradt emberekkel találkozik. Legyünk kedvesek, segítõkészek. Ha
segítséget, információt kér tõlünk, legyen pár percünk megállni és tájékoztatni. Lehet, hogy csak pár szelet kenyeret, ásványvizet szeretne, lehet, hogy
szállást keres, de az is lehet, hogy a
hosszú, magányos gyaloglás után egyszerûen csak megpihenne, és beszélgetne néhány szót valakivel. Ne tegyünk
mást, mint amit mi fogadnánk szívesen
egy idegen városban, esetleg egy idegen országban. Valahol, valamikor lesz
majd valaki, aki bennünket is útbaigazít.
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» PORTRÉ

Megválasztották az év tanárait
A Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola a 2011/2012-es tanévben meghirdette „Az év tanára” címet, melyet az iskola tagintézményeiben a diákok szavazatai alapján osztottak ki. Az elismeréseket a tanévzáró
ünnepélyen vehették át az oktatók,
ahol kiderült, hogy a gimnáziumban
Mészáros Gábor történelem-, etika- és
társadalomismeret szakos tanár érdemelte ki a diákok bizalmát, míg az intézmény szakképzõ részében Somogyi
Ákos földrajz szakos tanár és géplakatos szakoktató kapta a legtöbb voksot
a tanulók részérõl.

»Szakmai útjáról elsõként Mészáros
Gábor tanár urat kérdeztük: miért választotta hivatásának a pedagóguspályát?

– Kezdetben más irányú terveim voltak, csak késõbb döntöttem el, hogy a
tanári pályán indulok el. Az egyetemi
évek alatt rendszeresen korrepetáltam
Budapesten, ami pozitív érzéseket keltett bennem. Mivel pedagóguscsaládból származom, így szüleim révén beleláthattam a tanári szakmába, de a
választáshoz a gimnáziumi évek is hozzásegítettek, ahol a közösségi élmények mellett matematikatanárom is
nagy hatással volt rám.
»Miért éppen a történelem szakra
esett a választás?
– A közéleti kérdések már gyerekkoromban is foglalkoztattak, különösen
érdekelt, hogy miért olyan a világ,
Európa és Magyarország, amilyen.
Ezekre a kérdésekre pedig a történelem segítségével kaphatunk választ,
ugyanakkor az etika és társadalomismeret is segíti a mögöttes tartalmak
alapos megismerését.
»Milyen célt tûz ki maga elé a tanítás
során?
– Az oktatás során fontosnak tartom,
hogy tanítványaim a középiskolai évek
ideje alatt általános mûveltségre tegyenek szert. Emellett célom, hogy a

tanulókat eredményesen készítsem fel
az emelt szintû érettségire, amely gazdasági, jogi, államigazgatási, illetve
rekreáció szakokon szükséges a továbbtanuláshoz. Úgy gondolom, pedagógusként a nevelésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, a diákokat igyekszem a munkára és az egymás iránti
tiszteletre szoktatni. Fontosnak tartom,
hogy elsajátítsák az alapvetõ emberi
viselkedési normákat, hiszen pedagógusként a szülõk nevelõmunkáját is segítjük ezzel.
»Milyen oktatási módszerrel dolgozik?
– Úgy gondolom, a pedagógiában a
legfontosabb a következetesség.
Igyekszem nem részrehajló lenni, tanóráimat a jelen korhoz mérten aktualizálom, amit sok felkészülési munka
elõz meg. Ehhez hozzátartozik az is,
hogy komolyan veszem a munkámat,
és ezt talán a diákok is megérzik.
»Mennyire érte meglepetésként Az év
tanára cím?
– Váratlanul ért az elismerés, különösen az lepett meg, hogy milyen nagy
arányban szavaztak bizalmat nekem a
diákok. Nagyon fontos szerintem, hogy
visszajelzést kapjunk a munkánkról, hiszen az oktatásba és nevelésbe fektetett erõfeszítéseink eredménye nem
annyira szembetûnõ, mint például egy
mérnöké, aki a megépített hídban látja munkája sikerét. Éppen emiatt mindig jólesik egy kis biztatás, fõleg ha az
a diákság részérõl érkezik.
•••
A szakképzõ tagiskola diákjai az idei
tanévben Somogyi Ákos földrajztanár
és géplakatos szakoktatónak ítélték
oda „Az év tanára” címet. A pedagógust oktatói munkájáról kérdeztük:
– Két éve dolgozom a szakközépiskolában, jelenleg földrajzot tanítok, illetve
a géplakatos szakma elméleti oktatásában veszek részt. Nagy kihívást jelentett számomra az intézményben pedagógus színben feltûnni, de úgy érzem, hogy a gyerekek elfogadtak, és
az év tanára címmel további bizalmat
szavaztak nekem.
»Milyen motiváló tényezõk befolyásolták a tanári pálya választásában?
– Mindig szerettem gyerekekkel foglalkozni, középiskolás korom óta aktív
alakítója és résztvevõje voltam a fiatal
közösségeknek. Szabadidõmet gyakran
töltöttem a természetben, korábban is
nagy figyelmet fordítottam a környezet
megóvására. Elsõsorban innen indult a
földrajz iránti érdeklõdésem, amit az
általános és középiskolai földrajztanáraim is megerõsítettek.

»A tanórákon milyen módszerekkel köti le a diákok figyelmét?
– Ezt nagymértékben meghatározza,
hogy szakközépiskolásokat vagy szakképzõsöket, közismereti vagy szakmai
tárgyat tanítok az adott órán. A felkészülés mindkét esetben alapvetõ fontosságú, az óráimat igyekszem érdekessé tenni a szemléltetés legkülönfélébb
eszközeivel. A közismereti tárgyak oktatásánál elsõsorban arra törekszem, hogy
a tanmenetet megtartva, aktualitásokkal egészítsem ki a tananyagot. A szakmai tárgyaknál pedig figyelembe veszem a géplakatos szakma újdonságait,
és ehhez igazítom az elméleti oktatást.

– Milyen tanárként ismerhették meg a
diákok?
– Úgy gondolom, hogy a jó tanár-diák
kapcsolat a kölcsönös tisztelet megadásán alapszik. Igyekszem közvetlen
kapcsolatot kialakítani a diákokkal, de
természetesen a tanórákon elvárom a
fegyelmet. Az oktatói–nevelõi munka
megköveteli a határozott magatartást,
mindezek mellett talán a legfontosabb,
hogy megtaláljuk a közös hangot tanítványainkkal.
– A pedagógusok egyik nagy feladata
az oktatási és nevelési feladatok ellátása. Milyen módon néz szembe ezekkel a kihívásokkal?
– Oktatói munkám során elsõsorban arra törekszem, hogy a diákok általános
mûveltségében érjek el fejlõdést. Fontosnak tartom, hogy a szakképzõs tanulóknak olyan szakmai alapot nyújtsak,
mellyel a munka világába is ki tudnak
lépni. Földrajz szakosként igyekszem a
gyerekeket a környezettudatos magatartásra is nevelni, mely napjainkban
még nagyobb hangsúlyt kap.
– Az év tanára cím birtokosaként, nyilván a jövõben is helyt kell állni a pedagógus szakmában...
– Természetesen az elvárásoknak a jövõben is igyekszem megfelelni. Szakmailag mindenképpen szeretnék továbbfejlõdni, ugyanakkor a tanítási stílusomon és módszereimen a késõbbiekben sem szeretnék változtatni, hiszen a diákok így fogadtak el.
»VAJDA ZSUZSA
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Vulkán park, a harmadik pillér
Az már a kilencvenes évek elején látszódott, hogy a tanácsi és az egypárti
rendszer átalakulásával az egyes települések jövõjének sorsa sokkal nagyobb mértékben került vissza az ott
élõk kezébe, mint az a tervirányításos
idõszakban volt. Versenyfutás kezdõdött a települések között az igencsak
szûk központi területfejlesztési forrásokért és a befektetõkért. Mindemellett
mindenkinek saját magát is be kellett
dimenzionálnia az új hierarchiába, egyegy téves szerepvállalás, vagy túlértékelés hosszú évtizedekre kiható negatív szerepre kárhoztatott egy-egy települést. Ezek tükrében dõlt el az akkori
döntéshozók fejében, hogy Celldömölköt, mint turisztikai terméket meg kell
teremteni, mert az újraelosztási folyamatokban a szolgáltatási, ezen belül az
idegenforgalommal foglalkozó szektor
szerepe óhatatlanul elõre fog törni.
Ezért tudatosan felépítve három célterület került fejlesztésre. Az egyik pillér
alapja az a kiváló minõségû termálvíz,
ami szó szerint a talpunk alatt van. Az
erre épített termálturizmus adhatja a
hátteret, amire rá lehet építeni a másik
két pillért. Ismert, hogy az ezredfordulóra sikerült bekerülnie a városnak ab-
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ba a nehezen megnyíló világba, amit
termálturizmusnak hívunk. A szûk állami forrásokból sikerült a piacaikat féltõ
más települések ellenkezése ellenére
kihasítani egy szeletet. Az Európai
Unióhoz való közeledés idõszakában
több elõcsatlakozási forrás, majd a
csatlakozást követõen már költségvetési forrás adott lehetõséget a továbblépésre, a másik két pillér felépítésére.
A második pillér a város meseszerû történelmi múltjára alapoz, azon belül kiemelten a vallástörténetre, a zarándokturizmusra. Ehhez kellett minden
forrást ebbe az irányba terelni, kezdve
a kegytemplomhoz, mint építészeti érték felújításához való forráskoordinálástól, folytatva a városközpont rehabilitációs forrásokkal és ide számítva
még az új Városháza építését is, hiszen
ennek egyik kevéssé tudatosult hozadéka az, hogy felszabadult a város
egyik legjelentõsebb építészeti, históriai értéke, a volt klastrom épület, és
ennek jól eltalált leendõ hasznosítása
az egyik legpozitívabb idegenforgalmi
potencia lehet. E bevezetõvel eljutottunk az idõrendi sorrendnek is megfelelõen a harmadik pillérhez, a Ság
hegyhez, a Vulkán park központi épü-

letéhez, a hegy idegenforgalmi hasznosításához. A hegynek volt egy, már a
hetvenes évektõl erõsítgetett geológiai, természetvédelmi értékvonulata a
maga zártságával, egyszerûségével és
érintõleges tudományos beütésével, illetve volt és van a hegynek egy olyan,
a mindennapokban is használt része,
ami a bor elõállítás, vendéglátás kevéssé kihasznált lehetõségét jelenti.
Önmagukban a látnivalók nem voltak
elégségesek ahhoz, hogy hosszabb
idõszakra is megkössék a vendégeket,
ráadásul teljesen idõjárásfüggõ volt a
látogathatóság. Erre a bizonytalan létszámra nem tudtak a hegyi gazdák
vendéglátást alapozni, kellett tehát valami, ami stabilan idehoz évi több tízezer potenciális vendéget. Ezért került
felkarolásra Harangi Szabolcs geológus
professzor azon ötlete már 2007-ben,
hogy a bányászat okán tudományos
szintû felszíni tanulmányozásra is alkalmas Ság hegy legyen egy vulkanológiai bemutató létesítmény központja.
A Ság hegy apropója okot ad arra,
hogy ezzel a rendkívül izgalmas, misztikus világgal olyan tudományos szinten foglalkozzunk, ami ugyanakkor az
ilyen irányú igényessége mellett, egy
látványos, szórakoztató, országos, sõt
remélhetõleg nemzetközi jelentõségû
idegenforgalmi célponttá teszi a hegyet. Egy több, mint 400 millió forintos
EU-s támogatás adott lehetõséget a
konkrét megvalósításra 2009–10-ben
benyújtva a pályázatot és aláírva a támogatási szerzõdést. A megvalósítás
már a kezdet kezdetén országos visszhangot váltott ki, az épület terveinek
elkészítésére nyílt, országos építészeti
tervpályázat került kiírásra, amire alighanem hosszú ideig megdönthetetlen
módon 45 pályázat érkezett. Az ekkora
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érdeklõdést nem a tervpályázat díjazása, vagy a késõbbi nyerteseket illetõ
tervezõi szerzõdések nagyságrendje
váltotta ki, hanem a téma misztikuma,
az építészettel való kapcsolhatóságának
izgalma. A nagyon sok innovatív gondolatú pályázat közül a bíráló bizottság
Földes László Ybl-díjas építész és fiatal
csapata tervét választotta ki, természetesen akkor még nem ismerve a tervezõk személyét. A nyertes tervezõi
gondolat az volt, hogy miként a magma
egy alulról felfelé haladó mozgással ér
a felszínre, úgy a látogató is egy alulról
felfelé haladó kiállításon ismerje meg a
történetet. A kiállításról nem elvonva a
figyelmet a régi kõbánya ipari épületeinek egyszerûségét, anyaghasználatát,
színvilágát akarták visszahozni, amiben
ráadásul olyan belsõ térképzést használtak, ami minden lépcsõfordulóban,
minden lépéskor egy izgalmas új térélményt ad. Hol nem látunk tovább, csak
az adott szint falait, hol felettünk van
három, hol alattunk van három nyitott
szint. A már említett anyaghasználat a
nyers beton felületek és egy még Magyarországon még nem sok helyen
használt speciális acéllemez, a CORTEN
lemez, amin egy vékony patinaréteget
képez természetes módon a rozsda.
Ehhez az izgalmas térhez és mondani-

» TURIZMUS
valóhoz kell egy ezeknek a színvonalát
elérõ kiállítási terv, melyet egy megismételt pályáztatás után, a több nemzetközi kiállítást is készítõ Narmer Kft.,
Vasáros Zsolt készített el. Munkáját a
speciális vulkanológiai tudással Karátson Dávid professzor, illetve speciális
mûvészettörténeti tudással Sz. Szilágyi
Gábor mûvészettörténész segítette, a
Földes Építész Iroda mellett. A kiállítás
igyekszik minden várható látogatói korosztály és érdeklõdési mélységû látogató igényeit kielégíteni. Lesznek kézzel fogható játékos, indítható kísérletek,
lesznek tudományos igényû tablók, vetített elõadások, a kor számítástechnikai
vívmányainak varázslatos segítségével.
Az épület természetesen akadálymentesített, rendelkezésre állnak majd vizesblokkok, pihenõ helyek, így a látogatóknak remélhetõleg marad ereje ahhoz, hogy megtekintsék a szintén e
projekt keretein belül, a partner Õrségi
Nemzeti Park kiviteleztetésében megújult múzeumot és geológiai tanösvényt. Az épület technikailag is zöld
gondolkodású, hûtésére és fûtésére talajhõ kollektorok kerültek alkalmazásra.
Jelenleg a kiállítás közbeszerzési pályázata indul, az épület tervezett nyitása a
2013-as turisztikai szezon kezdete, azaz
jövõ április.
»DUMMEL OTTÓ
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Végéhez ért a mûvelõdési
központ közel egyéves projektje
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár kiemelt alaptevékenységei
köré tartozik a fiatalok iskolán kívüli
oktatása, nevelése, a szabadidõ hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása. Ezt a célt valósította meg az intézmény TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0214
azonosítószámú projekt programja is,
mely A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár szabadidõs tevékenységeket megvalósító programja a térség egyes nevelési-oktatási intézményeiben címû pályázat keretében zajlott. A közel egyéves projekt 2012. június 30-ával zárul le, az elmúlt idõszakot Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója és projektmenedzser foglalta össze lapunknak.

sorát heti és havi szakkörök, napközis
foglalkozások, tehetséggondozó programok, témanapok, témahetek valamint különbözõ versenyek és vetélkedõk is bõvítették. A pályázatnak köszönhetõen olyan közösségépítõ foglalkozásokat is útjára tudtunk indítani,
melyek korábban nem zajlottak az intézményben, de remélhetõleg a jövõben is fenntarthatóak lesznek. Ezen kívül partnerintézményeinknek is segítNevelési–Oktatási Integrációs Központ
– hogy a térség gyermekei és fiataljai
személyiségüket kiteljesítve töltsék
szabadidejüket, sajátítsanak el olyan
ismereteket, melyek által eredményesebbek lehetnek a tanulásban és sikereket érhetnek el az iskolán kívül is.
Mindezeket szem elõtt tartva vágtunk
bele a projektbe azzal a céllal, hogy a
szabadidõs tevékenységi formákat a
lehetõ legszélesebb körben ismertessük meg a fiatal generáció tagjaival.
»Milyen foglalkozások valósultak meg
a projekt folyamán?

»Mi volt a projekt célja?
– Az elmúlt egy évben intézményünk
annak érdekében mûködött együtt a
projektben résztvevõ partnerintézményekkel – Celldömölki Városi Általános
Iskola, Városi Óvoda, Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola, Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és a szombathelyi Aranyhíd
– A projekt tavaly július elsejével vette
kezdetét, a közel egy év alatt mindvégig a mûvészetekkel való nevelést
mint komplex alkotói folyamatot helyeztük elõtérbe. Az Európai Unió támogatásával 58 tematikus program
zajlott közel 100 alkalommal. Ennek
keretében több közösségkovácsoló és
kikapcsolódást elõsegítõ foglalkozást is
sikerült partnereink bevonásával megvalósítani. A szabadidõs tevékenységek

séget tudtunk nyújtani oly módon,
hogy a pályázati forrás felhasználásával az intézmények által korábban is
megvalósított programokat – pl. szakköröket, táborokat, elõadássorozatokat
– lehetõség szerint támogattuk.
»Milyen részvétel mellett zajlottak a
programok?
– A szabadidõs tevékenységek közel
1500 gyermek részvételével zajlottak.
A projekt megvalósításában 75 szakember vett részt: óvodapedagógus, pedagógus, mûvelõdésszervezõ, gyógypedagógus, terapeuta, zenemûvész,
képzõmûvész valamint népmûvész bevonásával. A június 30-ával záruló programsorozatunkkal a gyermekek és fiatalok szabadidejének értelmes és tartalmas eltöltését tûztük ki célul, mindezt az esélyegyenlõség, a közösségépítés valamint a szolidaritás jegyében.
VAJDA ZSUZSA

Haverok, buli, nyár!
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Tiéd a színpad! címmel 2012. augusztus 10-én és 11-én 17.00
és 20.00 óra között lehetõséget biztosít helyi és környékbeli fiatal vagy magukat annak tartó rock-, buli-, alternatív illetve egyéb irányzathoz tartozó zenekarok bemutatkozására. Jelentkezési határidõ: augusztus 3.
Jelentkezni Györéné Losoncz Andreánál, az ujkemenesalja@celldomolk.hu e-mail címen, vagy a 95/779-301
illetve a 302-es telefonszámon lehet. Haverok, buli, nyár, ott a helyed!
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• július 7. (szombat) – Izsákfai falunap
Helyszín: az Izsákfai faluház parkja
• 10.00–12.00 11-es rúgó bajnokság • 15.00–
17.00 Falunapi buli-foci • 15.00–20.00 Szabadtéri játékok gyerekeknek • 16.00–16.20 A
Rocky Dilly ARRC Egyesület mûsora • 16.20–
16.30 A KMKK mazsorett csoportjának bemutatója • 16.30–16.45 Vásári komédiák a Soltis
Színház elõadásában • 16.45–17.00 Az Energy
Dance Sporttánc Egyesület mûsora • 17.00–
17.15 Köszöntõk • 17.15–17.45 Geiger Nikoletta énekes mûsora • 18.00–20.30 Falunapi
„ajándékkosár”. Fellépnek: Dömötör Balázs,
Mickey Roll, Summerlove • 18.00–19.00 Gulyás kóstoló • 21.00–02.00 Zene: A Zsiga duó
(Rossz idõ esetén a programok a faluházban
kerülnek megrendezésre.)
• augusztus 4. (szombat) 19.00 óra. Zenés
terasz – Fellép: a Flame együttes. Helyszín:
KMKK terasz.
• augusztus 10–11. péntek délelõtt 10.00
órától szombat este 20.00 óráig – Mozi maraton – 34 órás filmvetítés. Helyszín: KMKK
Art Mozi.
• Cell-Rock – rockfesztivál helyi és meghívott fellépõk közremûködésével. Helyszín:
KMKK elõtti szabadtéri színpad.
• augusztus 10. (péntek) 17.00–20.00 óra
Tiéd a színpad! – helyi amatõr rockzenekarok
bemutatkozása
20.00 óra – a Rocktenors zenekar koncertje.
• augusztus 11. (szombat) 17.00–20.00 óra
– Tiéd a színpad! – helyi amatõr rockzenekarok bemutatkozása.
20.00 óra – Talán Attila koncertje.
• augusztus 20. (hétfõ) 17.00 óra Az államalapítás ünnepe – városi ünnepség és díjátadás. Helyszín: a KMKK elõtti tér.
19.00 40 évesek vagyunk – születésnapi parti a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár évfordulóján.
• 19.00 Zenés terasz – a komolyzene kedvelõinek • 20.00–24.00 Házibuli a MADARAK zenekarral • 21.00 Tûzijáték.

Értesítés
Értesítjük olvasóinkat, hogy lapunk következõ száma 2012.
augusztus 31-én jelenik meg.

» MÛVELÕDÉS

„Sárga, piros, kék…” – Ferkovics József útjai
Sárga, piros, kék… önmagukban talán nem
mondanak túl sokat ezek a színek, egy közös pont azonban mégis összeköti õket.
Méghozzá az a dokumentumfilm, melyet
Boros Ferenc és Rozmán László készített
Ferkovics József festõmûvész életérõl. Az
alkotás a Göcsej Filmszemlén az eredeti
feldolgozásért és szerepválasztásért különdíjat érdemelt ki, a filmet Celldömölkön június 22-én láthatta a nagyközönség a
KMKK Art Mozijában. A portré Ferkovics
József eddigi életútját mutatja be, a festõgrafikus roma származását büszkén vállalva mesél sorsáról, életkörülményeirõl. A
mûvész állami gondozottként nõtt fel, a
vájártanonc munkán keresztül saját akaratának és erejének köszönhetõen jutott el a
Képzõmûvészeti Fõiskoláig.

Minderrõl õszintén vall a róla készített dokumentumfilmben, mellyel otthonába engedte a kamerákat, így a kíváncsi tekinteteket. Ferkovics József élettörténete példaként áll a fiatal tehetségek elõtt azzal az
üzenettel, hogy roma származásúként is
van esély a sikerre, az önmegvalósításra,
hiszen a tehetség mindenkiben ott lakozik.
A filmvetítés után a nézõk közelebbrõl is
megismerkedhettek a film alkotóival és a
mûvésszel. A beszélgetés során kiderült,
hogy az alkotók közel egy évig forgattak a
festõ házában, a közös munka pedig barátsággá nõtte ki magát. Boros Ferenc és
Rozmán László független filmesként is maradandót alkotottak, és ki tudja, talán egyszer útjaik egy következõ dokumentumfilm
történetét is megalapozzák…
»VZS

Jó tanuló, jó sportoló díjakat adtak át
Szép hagyománya városunknak, hogy minden évben ünnepélyes keretek között jutalmazzák a Jó tanuló, jó sportoló diákokat.
Az idei évben június 23-án vehették át a
megérdemelt díjakat a tanulók és felkészítõ pedagógusaik. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár elõtti téren
szép számmal jelentek meg diákok ezen a
délutánon, hiszen közel 200 tanuló részesült díjazásban.
A rendezvényen elsõként Fehér László polgármester köszönte meg azt a teljesítményt, amellyel a tanulók jó hírét vitték városunknak, példát mutatva ezzel társaiknak
is. Esztergályos Jenõ, az Apáczai Kiadó Kft.
ügyvezetõ igazgatója is köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, hogy az elért
eredményekhez nem elég a szorgalom, a
tehetség kibontakoztatásához a szülõk és
pedagógusok munkája is elengedhetetlen.
Az ünnepi gondolatok után az elismerések
átadása következett, melynek keretében
olyan celldömölki jó tanuló és jó sportoló
tanulók vehettek át jutalomkönyvet, okle-

velet illetve serleget, akik a 2011/2012-es
tanévben kiemelkedõ teljesítményt mutattak a különbözõ tanulmányi illetve sportversenyeken. Városunk négy oktatási intézményébõl díjazták az élenjáró diákokat, így
a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola, a Celldömölki Városi Általános Iskola,
a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
valamint az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény növendékei illetve felkészítõ tanáraik részesültek elismerésben. Összességében az intézményekbõl
egyénileg 49 tanuló és 31 csapat vehette át
a Jó tanuló, jó sportoló díjakat. Egyénileg
Celldömölk Kiváló Tanulója valamint a
Celldömölk Kiváló Sportolója díjak kerültek
kiosztásra, míg a csapatok a Celldömölk
Kiváló Tanulói Csapata illetve Celldömölk
Kiváló Sportcsapata elismeréseket vehettek
át. A díjkiosztást követõen a mûvelõdési
központ szervezésében városunk fiatal tehetségei léptek színpadra, majd az esti
órákban a Children of Distance együttes kötötte le a téren megjelentek figyelmét.
»VZS

» APRÓHIRDETÉS
Alsóságon a Hegyi utcában napfényes, 3 szobás, gázkonvektoros, cserépkályhás családi ház
azonnal beköltözhetõen eladó. Gondozott kerttel, kúttal, pincével, melléképületekkel. Telek
1054 m2. Buszmegálló, bevásárlási lehetõség, orvosi rendelõ 100-150 m-re.
Telefon: 06 70/334-6982.
Csöngén 2 szobás régi típusú fürdõszobás családi ház 1800 m2 telken gazdasági épülettel
eladó. Irányár 2.000.000 Ft. Ugyanitt 2 éves Zanussi 4 gázrózsás gáztûzhely, irányár: 30.000
Ft. Zanussi 120 l-es hûtõszekrény 3 éves, újszerû állapotban eladó, irányár: 30.000 Ft.
Telefon: 06/20/537-5394.
Celldömölkön, a Gábor Áron utcában egyszobás, földszinti, bútorozott, gázfûtéses lakás
kiadó. Telefon: 06 30/261-6481.
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Kimagasló eredmények a Városi Általános Iskolában
Az elõzõ évek hagyományait megtartva, a 2011/2012-es tanév is bõvelkedett versenylehetõségekben az általános iskolás diákok számára. A Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói
egyénileg és csapatban is kimagasló
eredményeket értek el országos és
megyei szinten egyaránt. Lássuk az iskola érempalettáját:
Végh Vanda 5. a osztályos tanuló, a
Bendegúz irodalmi, szövegértési versenyen országos szinten az elsõ helyezést szerezte meg, felkészítõje Küllei
Katalin volt. A Forgószél levelezõs honés népismereti versenyen is bezsebelte az országos elsõ helyezést. A megmérettetés a különbözõ népszokásokat, a régi paraszti életvitelt ölelte fel,
ezeknek a feltárása alapos háttérmunkát követelt meg. A felkészülésben
Horváth Györgyi tanárnõ volt a versenyzõ segítségére.
Természettudományos tárgyakból is
országos sikereket értek el a megmérettetést vállaló diákok. A Hermann
Ottó Természetismereti Versenyen a
hetedik évfolyamosok közül Keresztes
Míra és Balhási Zalán országos másodikként, ugyanezen a versenyen Fekete Csongor (6. évf.) és Dummel Damján (7. évf.) harmadikként végzett. Felkészítõjük Kondics Erika tanárnõ volt.
Novák Fanni 6. osztályos tanuló negyedik helyezést szerzett. Õt a felkészülésben Kazári Józsefné segítette.
Több vetélkedõre megyei szinten is nehéz volt bejutni, hiszen olyan elõdöntõ
elõzte meg a versenyeket, ahol több
száz diák közül választódnak ki a legjobbak. Így az eredményhirdetés után
az elsõ tíz között lenni kitüntetésnek
számít.
A Bod Péter Könyv- és Könyvtárhasználati Versenyen Keresztes Míra (7. c)
megyei második lett, míg Gulyás Anett
(7. d) megyei szinten a harmadik helyezést érte el. Mindkét versenyzõvel
Hartmanné Fekete Ildikó foglalkozott.
A városi iskola által szervezett megyei
fizika versenyen is helyi siker született,
amelyrõl korábban már beszámoltunk.
Idén a Hevesy György kémia verseny
megyei fordulójába is bejutottak a 7.
évfolyamosok, ahol az ötödik és hetedik helyet sikerült megszerezni. Balhási
Zalánt és Dummel Damjánt Dr. Pörneczi Károlyné készítette fel a versenyre.
Természetesen a mûvészeti ágak képviselõi sem maradhatnak le a tabelláról. Baráth Kata 7. d osztályos tanuló
kiemelkedõ teljesítményével az Orszá-
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gos Népdaléneklési Versenyen arany
fokozatot érdemelt ki, a Megyei Mûdaléneklési Versenyen kiemelt arany
fokozattal jutalmazták, az elismerések
sorát pedig az Apáczai Népdaléneklési
Verseny is gazdagította, ahol szintén
arany minõsítést szerzett. A Megyei
Mûdaléneklési Versenyen arany fokozatot érdemelt ki Boros Boglárka (7. a)
tanuló is. A népdalénekeseket Hegedûs
Erzsébet készítette fel a megmérettetésre.
Szavalóversenyeken is remekeltek az
ifjú géniuszok. Novák Fanni Mónika hatodik osztályos tanuló a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen, a bobai Költészet
Napi Szavalóversenyen valamint a Dukai Takách Judit Szavalóversenyen is elhozta a területi verseny elsõ helyezettjének járó díjat. Felkészítõje Kovácsné
Hegyi Edit tanárnõ volt.
A mûvészetek egy másik ágát testesíti
meg a képzõmûvészet. Huszár Anikó (7.
c) a Dési Huber István Rajz Tanulmányi
Versenyen lett megyei harmadik A versenyen elért eredmény Skriba Zsoltné
felkészítõ tanár munkáját is dicséri.
A tanulók angol és német nyelvi versenyeken is megmutatták tudásukat.
Az országos angol nyelvi verseny megyei negyedik helyezettje Dummel
Damján lett, akit Bindics Tünde tanárnõ
készített fel. A helyi szervezésû kistérségi német verseny 6. c osztályos elsõ
helyezett csapatát Berghoffer Adél készítette fel.
A versenyszellem építése már az alsó
tagozatos diákok körében megkezdõdik. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
minthogy a Logika Ügyességi Kitartás
(LÜK) versenyen Tüzes Borbála (2. a)
és Takács Réka (3. a) regionális szinten
értek el kimagasló eredményeket Felkészítõik: Ferenczyné Horváth Anita és
Dankáné Harkai Zsuzsa.
A sikersorozat matematikából folytató-

dott: a tehetségfejlesztõ munka eredményeképpen a tanév elején elért
eredmények tovább gazdagodtak, bõvültek matematikából is a Városi Általános Iskolában. Balhási Zalán, Bali
Benjamin, Dummel Damján és Bakonyi
Bertalan eredményérõl beszámoltunk,
valamint Berta Zoltán, Bali Benjamin és
Huszár Anikó sikeres szereplésérõl is.
Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott továbbá az 5. a és a 7. c osztályosok csapata. Az elõbbi csapatot Remport Donát, Lónai Kristóf, Tarczi Zsolt és Németh Bálint erõsítette, míg az utóbbit
Bali Benjamin, Berghoffer Bálint, Berta
Anikó és Huszár Anikó alkotta.
Díjesõ a sportolóknál is:
A Kötélugró Diákversenyen megyei elismerések születtek: Szabó Kristóf (6.
d) elsõ helyen végzett, Huszár Gréta
(7. b) második, Deutsch Máté (5. c) és
Deutsch Nóra (2. c) harmadik, Kiss Virág (5. b) negyedik lett a helyezettek
sorában. A diákokat Gálné Nagy Erika
készítette fel a versenyre. A megyei
Diákolimpia Úszóversenyen megyei
szinten 100 m gyorsúszásban aranyérmes lett Kovács Bálint. A lányok közül
100 m hátúszásban a dobogó elsõ fokára léphetett fel Németh Réka valamint Paluska Laura. A 100 m mellúszásban elsõ helyen jeleskedett Kovács
Ádám, Vass Péter és Hegyi Viktória.
Országos szinten Kovács Ádám 100 m
fiú mellúszásban a tizedik helyen végzett. A diákolimpiára Izápy Gergely készítette fel az úszókat. A Kézilabda
Diákolimpián a III. korcsoportos fiúk
megyei versenyen és az országos elõdöntõn is elsõk lettek, a fiúkat Süle
Nándor készítette fel. A Labdarúgás
Diákolimpián megyei harmadik helyen
végzett az I. korcsoportos fiúcsapat, a
fiúk Kazári József felkészítõ munkája
alatt edzõdtek.
»VAJDA ZSUZSA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Követi a nyári sporteseményeket?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Iván
Zoltán

Nyomon
követem
az
Európa-bajnokság eseményeit, a németeknek szurkolok, így elsõsorban akkor nézem meg a meccseket, amikor õk játszanak. Tizenhat
éve pedig folyamatosan fel
is jegyzem az EB-k és VB-k
eredményeit, ez természetesen ezúttal sem maradhat
el. Egyébként is kedvelem a
labdarúgást, és rendszeres
meccsnézõ vagyok. Az olimpia nem nagyon érdekel,
legfeljebb a kézi- és vízilabdát nézem majd meg. Sajnos már nem olyan érdekfeszítõek a közvetítések, szerintem régebben jobban lehetett élvezni õket.

Kiss
Krisztián

Szeretem a futballt, és ha
idõm engedi, természetesen
megnézem az Európa-bajnokság közvetítéseit. Eddig
nagy meglepetés nem ért a
meccseket tekintve, legfeljebb az, hogy Svédország kiesett. Német párti vagyok,
nekik drukkolok. Az olimpia
annyira nem érdekel, szerintem korábban még érdemesebb volt nézni. Úgy gondolom, hogy legfeljebb a vízisportok közvetítéseit fogom megnézni, a vízilabdát
és a kajak-kenut, továbbá a
kézilabdát. Valószínû, hogy a
kalapács- és diszkoszvetést
is megnézem a vasi érdekeltség miatt.

Dukai
István

Idõmtõl függõen követem a
mérkõzéseket, eddig négyöt meccset nem láttam, a
többit igen. Csalódás volt a
hollandok kiesése, az olaszok bejutása pedig meglepett. A spanyolok és németek kimagaslóan játszanak. A
spanyoloknak szurkolok, szerintem õk játsszák a legjobb
futballt, és bízom a gyõzelmükben. Az olimpiát általában akkor nézem, ha hazaiak szerepelnek. Egyébként a
férfi kézilabda és a kajak-kenu érdekel, eddig a magyarok utóbbiban szerezték a
legtöbb érmet. E két sportról
szóló közvetítést biztos nézni
fogom.

Somogyi
Ákos

Szeretem a sportokat, elsõsorban a focit és a kosárlabdát, így természetesen nyomon követem az Európabajnokságot is. A bíróbotrány meglepett, a kedvenc
csapatom, Hollandia kiesése
pedig csalódást okozott. Rajtuk kívül a portugál csapattal
szimpatizálok még, tehát
nekik drukkolok. Az olimpiai
sportágak közül az atlétika a
kedvencem, a kalapácsvetést kedvelem leginkább.
Kajak-kenuban és vízilabdában hatalmas eredményeket
szoktak elérni a magyarok,
így ezeknek a közvetítéseit
biztos, hogy megnézem
majd.

Tanulmányi támogatás

Negyvenöt éves találkozó

A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra.
A támogatás célja: olyan, valamely felsõfokú oktatási intézménybe felvett, kiemelkedõ képességû diákok anyagi
támogatása, akik családjuk szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytatni. A
tanulmányi támogatást egy tanévre két személy nyerheti el, tanévenként tíz hónapon át havi 10-10 ezer forint
összegben. A támogatás odaítélésérõl – a pályázatok alapján – a Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt.
Pályázati feltételek: a pályázó Kemenesaljához való kötõdése (vagy Celldömölkön érettségizett, vagy Kemenesalján dolgozott). Azok számára, akik még nem kezdték meg
felsõfokú tanulmányaikat, de felvételt nyertek valamelyik
felsõfokú intézménybe, jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát tekintve. Azok számára, akik már
valamelyik felsõfokú oktatási intézmény hallgatói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga.
A pályázatnak tartalmaznia kell: egy saját kézzel írt önéletrajzot, amely kitér a család anyagi helyzetére és a pályázónak a választott hivatásával kapcsolatos terveire,
valamint a szükséges bizonyítványok és szülõi keresetigazolások másolatát. A pályázat beküldési határideje
2012. augusztus 18. (Cím: Kemenesaljai Baráti Kör, 9500
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A
döntésrõl a pályázó legkésõbb szeptember 15-ig értesítést kap.

Az általános iskola befejezése után 45 évvel ismét találkoztak az alsósági általános iskola 1967-ben végzett 8. b
osztályos tanulói. A harmincnyolc végzõs közül 15-en jöttek össze az alkalomra. Nagy szeretettel köszöntötték a
friss aranydiplomás osztályfõnököt, Völgyi Lászlót, aki öt
éven irányította, nevelte friss diplomásként a tanulókat.
A volt osztálytársak közül sajnos heten már nem élnek.
Róluk, illetve az elhunyt tanárokról is megemlékeztek.
Volt, aki az Egyesült Államokból érkezett a jeles eseményre. Olyan osztálytárs is eljött, akivel a többiek a ballagás óta nem találkoztak. A társaság nagy része „fiatal
nyugdíjas”. Szinte mindenki besegít az unokák nevelésébe, a család életének könnyebbé tételébe. Az életutak
felelevenítése után az anekdotázás és a meghitt beszélgetés volt jellemzõ. Megígérték egymásnak, hogy öt év
múlva újra találkoznak.
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Megyei szinten teljes a siker

nem kétséges az egész éves teljesítményt nézve, az aranyérmek a legilletékesebb kezekbe, nyakakba kerültek.
A szombathelyi vendégek jól zárták a
szezont, az utolsó elõtti fordulóban a
végül második helyezett Büköt verték
3-2-re, most pedig a már bajnokként
pályára lépõ Cellt emlékeztették arra,
hogy az akarat sok különbséget ki tud
egyenlíteni. Elsõ góljuk jó nagy potya
volt, egy beívelt szöglet átszállt a menteni igyekvõ védõ feje felett, meglepve úgy kapusunkat, hogy annak testérõl a kapuba pattant a labda. Az egy
csatárral kezdõ hazaiak támadásaiban
nem volt átütõerõ, sõt a szórványos
vendégkontrák veszélyesebbek is voltak, egy ilyen kiugratásból született a
második góljuk. Az utolsó 20 perc számunkra kezdõdött jól, Gyõri szerzett
harcosan egy labdát a középvonalnál,
majd szólóját góllal fejezte be.
Feléledtek a remények a szép zárásra,
fõleg akkor, amikor néhány perc múlva
Mayer egy kipattanó labdát bebombázott a vendég hálóba. Nem volt ekkor
ember a stadionban, aki arra fogadott
volna, hogy a vendégek még egyszer
képesek lesznek megtréfálni minket,
pedig megtették, egy újabb gyors
kontrát befejezve egy kicsit, de csak
igen kicsit beárnyékolva így a hármas
sípszót követõ ünneplést. Az aranyérmeket és a bajnoki trófeát Gerencsér
Tibor, az MLSZ Vas Megyei Igazgatóságának versenybizottsági elnöke és
Fehér László polgármester adta át,
mely esemény után jogosan durrogtak
a pezsgõk, zengett a „We are the
Champion” örökzöld Queen-sláger.
»DOTTO

GYÕZELMI MÁMORBAN A CVSE FELNÕTT FOCI CSAPATA

Celldömölki VSE – Király SZE 2-3 (0-1)
Celldömölk, 300 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 30. forduló. 2012.
június 17.
Vezette: Kovács Gergely (Szvorda Melinda, Török Katalin).
Celldömölk: Szíjártó (Tóth A. 46. p.) –
Mayer, Megyesi (Gyõri 46. p.), Györkös,
Sebestyén R. (Németh II. J. 77. p.) –
Ambrus R. – Mészáros, Enyingi, Döbrönte (Hegyi 78. p.), Velencei T. – Vánkos.
Edzõ: Kelemen Kornél.
Király SZE: Nagy G. – Kovács R., Kiss B.
(Soós 74. p.), Szép, Bolfán (Prukner 61.
p.) – Sásdi, Németh B., Tóth M., Horváth P. (Harkai 46. p.) – Hajmási, Kiss K.
Edzõ: Horváth Levente.
Góllövõk: Gyõri Gergely (70. p.), Mayer
Szabolcs (86. p.), illetve Bolfán Péter
(37. p.), Kiss Kornél (62. p.) és Hajmási

Milán (88. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Király SZE U19
4-2. G.: Hideg Ádám (2), Böcskör Nagy
Barnabás, Lõrincz Gábor, illetve Simon,
Sásdi.
Kétgólos hátrányból fordított a bajnok
CVSE, a bajnoki aranyérmeket a felnõtt
összecsapás elõtt vehették át a fiatalok.
Bajnok lett Balhási István csapata, az
U16 (miután megnyerte az észak-dél
csoportok elsõ két-két helyezettjeinek
tornáját), bajnok lett Velencei Tibor
csapata, az U19 és bajnok lett Kelemen
Kornél csapata is, a felnõtt csapat.
Ugyan árnyék vetült rögtön az ünnepre, hiszen az utolsó bajnokira összegyûlt – a szokottnál lelkesebb nézõközönséget – egy hazai vereséggel búcsúztatta el az elsõ csapat a szezontól,
2011/12-es szezon felnõtt végeredménye
H

GYÖRKÖS GÁBOR CSAPATKAPITÁNY A BAJNOKI KUPÁVAL HÁTTÉRBEN KELEMEN KORNÉL A VEZETÕEDZÕ
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CSAPAT

2011/12-es szezon U19 végeredménye

M GY D V LG KG GK P meg.

H

1. CELLDÖMÖLKI VSE

30 20 5 5 68 29 39 65

1. CELLDÖMÖLKI VSE

CSAPAT

M GY D V

LG KG

GK

P

2. BÜKI TK

30 18 5 7 77 46 31 57 (-2)

2. SZENTGOTTHÁRD VSE 30 25 2 3 117 30 87 77

3. RÁBAPATYI KSK

30 16 7 7 57 35 22 55

3. RÁBAPATYI KSK

4. JÁNOSHÁZA KSK

30 16 6 8 61 42 19 54

4. KEMENESMAGASI SE 30 19 4 7 114 52 62 61

m.

30 27 0 3 154 30 124 81

30 22 1 7 108 35 73 67

5. SZENTGOTTHÁRD VSE 30 14 5 11 50 39 11 47

5. BÜKI TK

30 19 3 8 110 47 63 60

6. URAIÚJFALU SE

30 13 8 9 53 39 14 47

6. JÁNOSHÁZA KSK

30 17 1 12 81 57 24 52

7. KÕSZEGI SK

30 11 14 5 38 35 3 47

7. KÔSZEGI SK

30 15 2 13 91 79 12 47

8. RUM KSC

30 11 10 9 48 48 0 43

8. RÁBATÓTFALUI SE

30 15 0 15 78 77

1

45

9. KIRÁLY SZE

30 11 6 13 40 37 3 39

9. VÉP VSE

30 13 4 13 81 80

1

43

10. VÉP VSE

30 9 9 12 38 42 -4 36

10. NÁDASD KSE

30 14 1 15 104 69 35 36 (-7)

11. KEMENESMAGASI SE 30 9 9 12 36 44 -8 36

11. KEMENESALJA FC

30 11 2 17 59 85 -26 31 (-4)

12. NÁDASD KSE

30 10 5 15 52 53 -1 35

12. KIRÁLY SZE.

30 8 5 17 48 57

13. TANAKAJDI TC

30 9 6 15 37 55 -18 31 (-2) 13. URAIÚJFALU SE

30 9 1 20 54 92 -38 28

14. RÁBATÓTFALUI SE

30 8 5 17 35 73 -38 29

14. TANAKAJDI TC

30 7 3 20 44 140 -96 24

15. PECÖL KMSE

30 7 4 19 40 88 -48 25

15. RUM KSC

30 2 3 25 52 163 -111 9

16. KEMENESALJA FC

30 1 9 20 34 59 -25 12

16. PECÖL KMSE

30 1 0 29 29 231 -202 2 (-1)
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A kosárszezon vége
KEMKO Celldömölk Szembeszél (Szombathely) 43-34 (13-9, 12-6, 7-11, 11-8)
Celldömölk, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság rájátszása, 21. forduló.
A két gyõzelemig tartó párharc állása:
1-1.
Vezette: Pál Balázs, Németh Gábor.
KEMKO Celldömölk: Németh 4, Gaál P.
3, GAÁL T. 17, Szóka 4, Lang 6.
Csere: Csói 9/3.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A gyõzelmi kényszer ellenére nyugodtan kezdett a hazai gárda. Könnyen találták meg az üres dobóhelyzeteket,
amiket jó arányban értékesítettek. A jó
dobószázalék végigkísérte az egész
mérkõzést, az ellenfél csapatát csak a
hórihorgas centerük tartotta játékban.
Az utolsó negyedben rövid ideig egy
kosárnyira zárkózott a vendégcsapat,
de a gyõzelem nem forgott veszélyben. Következhet a mindent eldöntõ
utolsó mérkõzés.
Csói Gábor: Szerencsére nem csak tõ-

lünk hiányzott több játékos, hanem az
ellenfél is rövid kispaddal érkezett. A
mai meccs a dobószázalék és a centerjáték párharca volt, amibõl mi jöttünk
ki gyõztesen. A palánk alatt gyakran
két Góliát kellett Dávid legyõzésére,
ami miatt az irányítójuk teret kapott és
ponterõsen játszhatott. Ha a visszavágón egy az egyben jobban védekezünk
ellene, meglesz a gyõzelem.
Szembeszél (Szombathely)–KEMKO
Celldömölk 66-76 (8-17, 13-27, 17-7,
22-25)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság rájátszása, 22. forduló.
A két gyõztes mérkõzésig tartó párharc
állása 1-2. Továbbjutott a KEMKO
Celldömölk.
KEMKO Celldömölk: Lang 3/3, Gaál P.
8, Orbán 12, Esztergályos 6, Szóka 11.
Csere: VIRÁG 12/6, Gaál T. 9/3, Németh 4, Csói 11/3.
Az ellenfél az utóbbi idõben több problémával küszködött. Az utolsó találko-

Befejezõdött az V. Kispályás Bajnokság
Kisebb meglepetésre, de a nyertes csapat névsorát böngészve nem váratlan
módon az idei kiírást a GeraZoli fantázianevû együttes nyerte veretlenül. Az
utolsó fordulóban a korábban három
éven keresztül bajnok Áramütötteket is
legyõzték nagy küzdelemben, akik így
a harmadik helyen végeztek csak.
Kiegyensúlyozott, jó teljesítményével a
Merse Amigo szerezte meg az ezüstérmet, akik ezzel a legjobb eredményüket érték el az utóbbi idõben. A gólkirályi címet Nagy Szabolcs (DC Ördögei)
érdemelte ki 17 találattal (csapata 26
góljából!), második helyen Marsai Milán (Merse Amigo) 9, míg a harmadik
helyen 8-8 góllal Manganelli Attila és
Tóth Ferenc (mindketten GeraZoli) és
Varga Adrián (Benkõ Fürdõszobaszalon) végzett. A gyõztes csapat névsora:
Baranyai Zsolt, Barna István, Bors
Barnabás, Csákvári Zsolt, Dobány GáI M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

bor, Kelemen Kornél, Kunos Szabolcs,
Manganelli Attila, Mórocz Ádám, Orosz
Norbert, Sebestyén Martin, Szép Tamás, Tóth Ferenc, Varga István és Zseli
Róbert.
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1. GeraZoli
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2. Merse Amigo

7
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1 30 : 16 16

3. Áramütöttek

7
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4 22 : 31 9

5. Szivacsok

7

2

2

3 21 : 21 8

6. DC Ördögei

7

1

3

3 26 : 40 6

7. Ügyetlenek

7

1

1

5 11 : 31 4

8. Szalai Szaki

7

0

1

6 16 : 36 1

4.

Csapat neve

Benkõ
Fürdõszobaszalon

zóra sem tudtak teljes létszámban kiállni, így a mérkõzést hivatalosan már
a feldobáskor megnyerte a celldömölki
gárda. Ez mit sem von le az érdemekbõl, mert a nem hivatalos mérkõzésen jó játékkal gyõzedelmeskedett a
KEMKO. Ezzel az együttes a tavalyihoz
hasonlóan, a 11. helyezést szerezte
meg a 18 csapatos bajnokságban.
Csói Gábor: Az utolsó meccsbõl edzõmérkõzés lett, de örülök a gyõzelemnek. Csak azt sajnálom, hogy a szezon
végére találtuk meg a jobbik dobóformánkat. A létszámproblémák tükrében
elégedett vagyok az elért 11. helyezéssel, egész kerettel elõrébb végezhettünk volna. A két súlyosabb sérültünk
közül Esztergályos Máté visszatért, és
Rozmán Kristóf is jól halad a felépülésben. Nagy kérdés, hogy a jövõben
mennyire sikerül együtt tartani a csapatot. Remélhetõleg jövõre is el tudunk indulni a bajnokságban, ezzel utat mutatva az egyre lelkesebb utánpótlásnak.
Köszönjük a szurkolóinknak az egész
éves biztatást és az asztalszemélyzet
profizmusát. A záró bankettünkön szíve»LANGHY
sen látjuk bármelyikõjüket.

Hé, itt a Vulkán
Futball Fesztivál!
A kilencedik alkalommal megrendezendõ
fesztivál június 29-e és július 1-e között kerül megrendezésre a szokott helyszíneken,
azaz a CVSE füves és mûfüves pályáin.
Kialakult a torna forgatókönyve a három
meghirdetett férfi kategória (profi, amatõr
és Old Boys), valamint a nõi kategória is
megrendezésre kerül. A programot pénteken este 18.00-tól a már szokásos „50 év
feletti ifjak” különtornája nyitja meg a
CVSE-Kemenesitej, az Alsóság és a Répcelak csapatai részvételével. A szombat délelõtt 9.00-tól az Old Boys (40 év felettiek)
csapatoké, míg délután 13.00-tól a legnépesebb mezõny, az amatõr együttesek
mérhetik össze tudásukat, adhatnak számot az EB-n látottakból. Vasárnap délelõtt
9.00-tól a szebbik nemé a lehetõség a
mûfüvesen való csillogásra, délután pedig
13.30-tól indul a profik villogása. A fesztiválhoz jó szurkolást és jó szórakozást kívánnak a rendezõ egyesületek, a VulkánFesztivál Egyesület és a VulkánSport Egyesület.
»dotto

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér
1. Telefon: 06 70/450-5749. 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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Péntek? Fülledt nyári éjszaka?
Gyere a Vulkán fürdõbe, bulizz vízparton!

Szabadtéri vízimozi
július 6-án, pénteken
21.30 órától (esõnap: július 7.)
Egek ura amerikai romantikus dráma.
Fõszerepben: George Clooney. A film nézhetõ
medencébõl és partról egyaránt.
Éjszakai fürdõzés 21.00–00.30

Vízparti éjszakai strandparti
Július 13-án retro disco és karaoke,
pénteken Disco Barcza Péterrel 21.15–00.30;
Karaoke Bálint Mukival 22.45–23.15;
Éjszakai fürdõzés 21.00–01.00.
Belépõjegy tavalyi áron (egységesen) 1000 Ft/fõ.
A programváltozás jogát a fürdõüzemeltetõ fenntartja.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
a fenntarhatóság jegyében
EU-támogatásból megkezdte a fenntartható életmódot
ösztönző kampányát a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola.
A pályázat keretében az intézmény a fenntartható életmód
és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták ösztönzésére 5
rendezvényt rendez. A bruttó 3.572.800,- Ft összköltségű,
95%-os intenzitású támogatás célja, hogy a diákok mélyrehatóbban megismerjék az õket körülvevő világ működését
és problémáit, és a környezetkultúra alapvető feltételeivel
tisztában legyenek. A projekt 2011. március 1. és 2012. június 30. között valósul meg.
A szóban forgó, KEOP-6.1.0/A/11-2011-0116 azonosítószámú projekt 5. rendezvénye 2012. június 13-án került megrendezésre összesen 51 felső tagozatos diák bevonásával,
ahol alapvetően a fenntartható fejlõdés alapelveivel ismerkedtek meg a résztvevők.
A főtémához fűződően a gyermekek megnézték a Kellemetlen igazság c. filmet, majd meghívott előadók tartottak
a tárgyban előadást és csoportfoglalkozásokat egyaránt. Az
előadás a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés
fontosságát mutatta be az ifjú hallgatóságnak. A gyerekek az
új ismeretek mellett hasznos tanácsokat és tippeket is kap-
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tak arra vonatkozólag, hogy mit tehetnek a környezetükért.
Az előadást követően a csoportfoglalkozásokon nem csupán ismereteiket bővíthették a tanulók, hanem az első rendezvényhez hasonlóan egy „ökológiai lábnyom”-tesztet is
kitöltöttek, amely megmutatta, hogy a gyerekek és családjaik mennyire folytatnak környezettudatos életvitelt. A foglalkozások során kitöltésre kerültek még a vetített rajzfilmmel kapcsolatos feladatlapok, és egy játékos totózásra
is sor került.
A rendezvény ezúttal a Gazdálkodj Okosan! c. ötletpályázattal zárult, melynek témája, hogy a gyerekek hogyan tudnák a saját és családjuk életmódját fenntarthatóvá és takarékosabbá tenni. A vetélkedõ során díjak kerültek kiosztásra.

Szentföldi zarándoklat
Fa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.
Tel. 95 423-177

LAMINÁLT PARKETTÁK
FA-GYULÁTÓL!
• A Z ELEGÁNS : 6 mm-es dió
•
•

•

1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc
A GAZDASÁGOS : 6 mm-es bükk
1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc
A LEGÚJABB DEKORUNK : 7 mm-es körte
erezett felülettel
2085 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc
A RUSZTIKUS : 7 mm-es tölgy erezett felülettel
1985 Ft/m2

Celldömölk területén díjtalan
házhoz szállítás.

Körutazás Izraelben
2012. november 15–22. (8 nap/6 éj)
7 teljes nap
Lelki vezetõ: Szakos Csaba és Kovácsné Tóth Márta
evangélikus lelkészek.
Az elõzõ évek tapasztalatai alapján ez az idõpont nagyon
kellemes és nem túl zsúfolt, ezért nagyon ajánljuk!
Részvételi díj: 224.900 Ft/fõ
Elõfoglalási kedvezményes díj: 216.900 Ft/fõ 2012. július
23-ig történõ elõlegfizetés esetén.
Családi kedvezményes díj: 216.900 Ft/fõ minimum 4 fõ
(családtagok) együttes jelentkezése esetén Iseum törzsutas kedvezmény: 3.000 Ft/fõ. A kedvezmények nem kombinálhatóak!

Jelentkezés:
Szakos Csaba 06 20/824-4372, csaba.szakos@lutheran.hu,
8555 Bakonytamási, Széchenyi u.3.
Kovácsné Tóth Márta 06 20/824-6013, marta. toth@ lutheran.hu 9516 Vönöck, József A. u.10.
Iseum Tours Utazási Iroda 06 94/505-555, sales@iseum.com 9700 Szombathely, Thököly u.32.

Nyisson lakossági
számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél
• Junior számlacsomag 26 éves korig
ingyenes bankkártyával,
• 1–12 havi lekötések kedvezô kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.

Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50. Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu • www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005

