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Élménydús nyári napok Dömölkön
Az alsósági és izsákfai városrész után
újabb rendezvénysorozatot üdvözölhetünk Celldömölkön: a Dömölki
Nyári Napokat. Június 8-án és 9-én
felpezsdült a romtemplom és az evangélikus templom környéke, két napon
át tartó gyermek- és felnőtt szórakoztató programokban volt része a helyieknek. A cél az volt, hogy a szervezők
mozgósítsák a település ezen részén
élőket, és a város kulturális vérkeringésébe bekapcsolják őket.

Pórdömölk és Nemesdömölk. Ma már
egyre ritkábban használjuk a városrészek ezen megnevezéseit, pedig településünk magja egészen idáig vezethető
vissza. Sokan nem is gondolnák, hogy

milyen nagy számban élnek a mai Celldömölk régi történelmi területén, a dömölki városrészen. Ez a településrész
kicsit méltánytalanul elfeledett történelme inspirálta a szervezőket arra,
hogy a celliek közül minél több emberrel megismertessék lakóhelyük múltját,
és erősítsék bennük a városrész-tudatot. Így született meg a Dömölki Nyári
Napok rendezvénysorozat ötlete, mely
első ízben került megrendezésre a körzetek képviselői és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár által.
A hétvégi családi programdömpingnek
a derült, kellemesen meleg idő is kedvezett. Szombaton a romtemplom és
környéke adott helyet a rendezvénynek.
Az 1200-as években épült, mára műemlék-épületként számon tartott templom maradványai ma is jelzik, hogy
ennek a városrésznek nagy múltú történelme van. A reggeli zenés ébresztőről
az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekara gondoskodott. Délután változatos
programokba kapcsolódhattak be a helyiek: kicsik és nagyok egyaránt találtak
kedvükre való elfoglaltságot. A gyermekeket lovaglás és sétakocsikázás
várta, de játékos és kézműves foglalkozások közül is válogathattak. A délután
folyamán egyre többen látogattak ki a
városrészre. A romtemplom ódon falai
közé a Soltis Lajos Színház előadásai
vonzották a tekinteteket. Hasonló sikert
aratott a balatonboglári evangélikus
gyülekezet Seven Houses gospel kórusa is, akik könnyed kórusművekkel és
afro-amerikai spirituálékkal kedveskedtek a közönségnek. A programok ideje
alatt dömölki falatozó és kortyoló várta
a lakosokat. A szombati nap fénypontja

az egyik tehetségkutató műsor győztese, Oláh Gergő volt. Az év felfedezettje
díjat elnyert énekes koncertje még több
érdeklődőt vonzott a romtemplommal
szemben lévő rendezvénytérre, ahol az
esti programokat a Tequila zenekar utcabállal zárta.
Másnap az evangélikus templom kertjében folytatódott a vigasság. Az árnyas
fák alatt felállított színpadon egymást
váltották a fellépők. A sort a Berzsenyi Táncszínház előadása nyitotta meg,
majd a Kemenesaljai Művelődési Központ művészeti csoportjai szórakoztatták
a lelkes közönséget. A Tücsök Bábcsoport és az Ultraviolák műsorát követően
az Energy Dance Sporttánc Egyesület és
a Rocky Dilly ARRC táncosai mutatkoztak be. Régi és új slágereket énekelt a
Flame együttes, majd a Pápai Musical
Stúdió előadásában örökzöld melódiák
csendültek fel, elsősorban Koncz Zsuzsától, Kovács Katitól és Zalatnay Cinitől.
A műsorokkal párhuzamosan a gyerekeket ügyességi játékok, kvíz-feladatok várták a parkban. A családi délután
stílszerűen a városrész közepén magasodó evangélikus templomban ért véget. Nem véletlenül, hiszen a dömölki
városrész egyháztörténeti szempontból
is nagy jelentőséggel bír. A nemesdömölki evangélikus egyház korábban
nagy vonzáskörzettel rendelkezett, több
mint száz faluból jártak ide istentiszteletre és egyéb egyházi alkalmakra.
A záró rendezvényen egybegyűltek
Finta Gergely orgonaművész hangversenyét és a Süle Ferenc vezette Liszt
Ferenc Vegyeskar kórusműsorát hallhatták. A hagyományteremtő céllal életre
hívott programsorozat beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a szervezők bíznak benne, hogy a Dömölki Napoknak
jövőre is lesz folytatása.
»VAJDA ZSUZSA

és együttműködésükről, útnak indultak,
hogy az árvízkárosultaknak segítséget
nyújtsanak. Győrött és Koroncón is bekapcsolódtak a munkába, ahol rajtuk
kívül több önkéntes és civil csoport is
ugyanazért a célért dolgozott: segíteni
embertársaikon. A gimnazisták először

Győrben állomásoztak, ahol szálláshelyet készítettek a kitelepítettek illetve a
gáton dolgozók számára, 1600 matracot
és vaságyat pakoltak két tornaterembe
és egy raktártelepre. Majd Koroncón folytatták a munkát, homokzsákokat raktak
csatárláncban. Az árvízi veszélyhelyzet
elhárításában minden segítő kézre szükség volt. Városunkból több önkéntes
csoport is szerveződött, mindannyian az
áradás legkritikusabb időszakában segítették a hivatásos erők munkáját.
•••
Ugyancsak az árvízi védekezésben segédkeztek a celldömölki polgárőrök az
evangélikus egyház tagjaival karöltve.
Közülük többen szabadságuk terhére siettek a bajbajutottak segítségére. »VZS

Azért a víz az úr…
Ismét megmutatta a természet, hogy
milyen hatalmas ereje van. A márciusi
rendkívüli hófúvás után az árvíz is bebizonyította, hogy mekkora pusztításra képes. A Duna áradása miatt az ország több
területén házak, falvak kerültek víz alá,
mely komoly károkat okozott. A bajbajutottak segítésére helyi önkéntesek is indultak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Celldömölki Csoportja önkéntesekből álló
csoportot szervezett, melyet a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola is
felkarolt. Így több, mint harminc diákot
sikerült összetoborozni június 8-ra, akik
tanúbizonyságot téve együttérzésükről
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Testvérvárosi kapcsolat született Munkáccsal
Az ausztriai Neudau, az olaszországi
Serramazzoni és Pagnacco, valamint
az erdélyi Erdőszentgyörgy után egy
ukrán település, Munkács lett az
ötödik testvérvárosa Celldömölknek. Az erre vonatkozó ünnepélyes
szerződés megkötésére május 31-én
került sor a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár galériáján.

kácsy Mihály festményeinek kiállítása
szolgált. A kontraktus aláírása valóban
ünnepi volt, hiszen a bordóra festett falak között, egyszerre volt jelen Munkácsy
Mihály szellemisége, Munkács városának delegációja és a kiállított művek tulajdonosa, a műgyűjtő-üzletember, Pákh
Imre. Dr. Kovács Zoltán önkormányzati
képviselő ismertette Munkács város történetét, Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere pedig a jelenre helyezte a
hangsúlyt: – A gazdasági világválság ellenére a 2009-es adatok szerint Munkácson a munkanélküliségi ráta mindössze
1,5%-os volt. Továbbra is működnek az
olyan nagyvállalatok, mint a Fiser sígyár
– Európa egyik legnagyobb sífelszerelést
gyártó cége –, valamint az Eno vállalat,
amely az ukrán bútorpiac exportjának
37%-át intézi. A város legismertebb műemlékében, a munkácsi várban hamarosan egy borkóstoló termet is fognak
nyitni – tájékoztatott a polgármester –,

ahol a turisták és a város lakói 50 hordóból kóstolhatják a borokat. A várban
egy szálloda-étterem komplexumot is
ki fognak alakítani, tavasszal pedig a
tervek szerint a várhegyet szőlővel fogják beültetni, így 4–7 év múlva már saját borral várják majd az érdeklődőket.
A városban magyar és orosz nyelvű iskola is működik, valamint két művészeti iskola, kultúrház, illetve az Iskolások
háza – ami lehetőséget ad arra, hogy a
tanulók tehetségüket fejleszteni tudják.
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere reményét fejezte ki, hogy egy
gyümölcsöző kapcsolat van kibontakozóban. A testvérvárosi szerződés aláírását követően Fehér László, Lengyel
Zoltán és Pákh Imre aranyecsetet ragadott, és az utókornak megörökítve e jeles napot névjegyükkel látták el azt az
„alkotást”, mely egy celldömölki, egy
munkácsi városképet és az Ásító inast
ábrázolja.

Műfüves pályával bővült az iskola

gógusok munkáját. Az avató ünnepség
részeként két mérkőzést láthatott a közönség. Diákok, pedagógusok és az önkormányzati hivatal munkatársai léptek
pályára. Celldömölkön több neves sportoló kezdte el pályafutását és lett világhírű.
Remények szerint az új sportlétesítmény
lehetővé teszi több sikeres sportolói életút
elindulását.
»KARVALICS ROXÁNA

A kapcsolatfelvétel már hónapokkal ezelőtt kezdődött, amikor Celldömölkről
egy négyfős delegáció Munkácsra látogatott. A partnerviszony kialakításában
nagy szerepet játszott dr. Kovács Zoltán,
háziorvos, önkormányzati képviselő, aki
Kárpátalja szülötteként mutatta be a közel 85000 lélekszámú települést. Kisvárda, Mátészalka és Eger után Celldömölk
a negyedik magyarországi partnertelepülése Munkácsnak. Munkács és Celldömölk testvérvárosi szerződéskötésének
hátteréül egy különleges helyszín, Mun-

Június 14-én a Celldömölki Városi Általános Iskolában hivatalosan is átadták városunk új műfüves pályáját. Celldömölk
immár a harmadik műfüves pályával
büszkélkedhet. Ezzel a közel ezerfős iskola
diákjainak sportolási lehetőségei is bővültek, illetve egészségesebb körülményeket
teremtettek, hiszen a műfű kíméli az ízületeket. Az ünnepélyes átadón elsőként a
celldömölki mazsorett csoport előadását
láthatta a közönség, majd Fehér László
polgármester köszöntötte a jelenlévőket.
Hét éve, 2005 nyarán épült meg nemcsak
városunk, de Vas megye első műfüves pályája is a CVSE területén a Bozsik-program
keretében, a második ilyen jellegű pálya
pedig tavaly augusztusban került átadásra, amely a Magyar Labdarúgó Szövetség-

hez benyújtott pályázatból jöhetett létre.
A rendezvényen jelen volt Dobány Lajos,
az MLSZ Vas megyei igazgatója, aki örömmel tett eleget a meghívásnak, hiszen itt
kezdődött pályafutása. A rendezvényen
Danka Adél, a Celldömölk Városi Általános
Iskola igazgatónője vette át az iskola új létesítményét. A Városi Általános Iskolában
felavatott pálya a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatból jöhetett létre.
A 20 millió forintos támogatáshoz 5 millió forint önrészt vállalt az önkormányzat,
ebből az összegből alakították ki a palánkkal és labdafogó hálóval körbevett pályát.
Az iskolai tanórai és versenysporton kívül
a szabadidős tevékenységek lehetőségei is bővülnek az új pálya átadásával,
valamint segíti majd a testnevelő peda-

A pedagógusokat ünnepelték
Május 31-én került megrendezésre Celldömölkön a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi pedagógus
napja. Hivatalosan június első vasárnapján ünneplik meg ezt a napot világszerte.
A rendezvénynek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színházterme adott otthont. A megnyitó kezdetén
Rozmán Kristóf, a Nyugat-Magyaroszági
Egyetem hallgatója szavalta el Füle Lajos
Pedagógus című költeményét, majd Rozmán László, a Járási Tankerület igazgató-
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ja köszöntötte a résztvevőket. Jelen volt
Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés
elnöke, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, fontosnak tartja a további szoros
együttműködést, emellett megköszönte
a pedagógusok munkáját. Fehér László
polgármester kiemelte, milyen felújítások történtek meg az iskolákban és
melyek várhatók a jövőben, valamint kifejezte köszönetét az oktatásban dolgozók munkája iránt. Rozmán László szintén
köszönetet mondott a pedagógusoknak,

igazgatóknak, önkormányzatoknak, valamint hivatali dolgozóknak munkájukért.
Elmondta, hogy bár a munkatársak száma megfogyatkozott, viszont a feladatok száma nem lett kevesebb, lélekben
pedig mindenki többet ad, mert egyre
nehezebb pedagógusnak lenni. A műsor
folytatásaként az Ádám Jenő Zeneiskola
diákjai adtak ízelítőt tudásukból, valamint Rozmán Kristóf szavalta el Weöres
Sándor és József Attila egy-egy művét.
A rendezvény végéhez közeledve emléklapokat adtak át a pedagógusoknak,
ezt követően pedig fogadás és kellemes
beszélgetés várta a vendégeket.
»KR
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Pákh Imre: Munkácsy öröksége a nemzet büszkesége

Közel két hónapja nyílott meg a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár galériáján az a páratlan tárlat, mely
a világhírű Pákh Imre műgyűjtő kollekciójából húsz Munkácsy Mihály festményt vonultat fel. Az Amerikában élő
üzletember május 31-én személyesen
is eljött, hogy megtekintse a tárlatot.
Nemcsak a kiállítóhelyet kereste fel,
hanem Fehér Lászlónak, a Cselekvő
Összefogással Celldömölkért Egyesület

elnökének vendégeként egy közéleti
beszélgetés keretében azt is elárulta,
hogy mikor lett Munkácsy-rajongó.
Először kétéves korában hozta össze
a sors Pákh Imrét egy Munkácsy-rajzzal. Ma is megvan még az a rajz, ami
gyerekkorában a szobája falát ékesítette. Akkor biztosan nem gondolta,
hogy egyszer az övé lesz a legnagyobb
magánkézben lévő Munkácsy-kollekció. Munkácsi születésűként pedig az
is imponált számára, hogy a leg(el)
ismertebb magyar festő is Kárpátalja
egyik legizgalmasabb városában látott
napvilágot. Az első képe a 90-es évek
közepén került a tulajdonába, azóta folyamatosan bővíti a kollekciót. „Először
valójában nem gyűjteményben, hanem egy képben gondolkodtam. Majd
kettőben, háromban, tízben, mígnem
gyűjteményépítésbe kezdtem. Hasonlóképpen volt a kiállításokkal is. Úgy
gondoltam, mikor 2005-ben megszerveztük az első tárlatot, hogy a festmények 3-4 hónap múlva visszakerülnek a
házamba, New Yorkba... Azóta is járják
a világot” – mondja Pákh Imre. Kedvenc

festménye is van, mindig a legutolsó
vásárlás a gyöngyszem – mondja humorosan a műgyűjtő-üzletember. Ez
esetben a Tájkép szekérrel címmű remekműről kell beszélni, melyről azt is
elárulja, hogy a festményen Munkácsy
ujjlenyomata is megtalálható. Emellett
közel 50 másik kép van még a tulajdonában, köztük a híres Golgota. Pákh
Imre azt mondja, bűn lenne megvonni
az emberektől azt a lehetőséget, hogy
lássák ezeket a képeket, hiszen Munkácsy egy nemzeti nagyság, akit be kell
mutatni az embereknek, és vissza kell
állítani a művészettörténetben az őt
megillető helyére. A legnagyobb Munkácsy-magángyűjtemény tulajdonosát
az általa létrehozott alapítványról, üzletről, családról és a hazáról is kérdezte
a polgármester. Mindezek mellett Fehér László és Pákh Imre közös szerelme, az asztalitenisz is terítékre került a
beszélgetés során. Köztudomású, hogy
mindketten kedvelik ezt a sportágat,
ez az az összekötő kapocs, mely által
Celldömölkre kerülhettek a festőgéni»VAJDA ZSUZSA
usz értékes alkotásai.

„Fordulat kell az ország kormányzásában”

Gyurcsány Ferenc után Bajnai Gordon,
volt miniszterelnök is ellátogatott városunkba. Az Együtt 2014-Párbeszéd

Magyarországért Szövetség vezetője
országjáró körútja egyik állomásaként
időzött Celldömölkön, május 28-án.
Az Együtt Magyarországért nevet viselő turné célja, hogy a pártszövetség
politikusai egyeztessék programjukat a választókkal, és elvigyék a hírt,
hogy van remény a korszakváltásra.
„Fordulat kell az ország kormányzásában” – mondta Bajnai Gordon. A volt
miniszterelnök szerint kiszámítható, bizalmat ébresztő gazdaságpolitikát kell
folytatni. Az Együtt 2014 vezetője rövid
összefoglalót adott arról is, hogy véleményük szerint milyen lépésekre van
szükség ahhoz, hogy az ország elindul-

Kirándulás Szegedre, a napfény városába!
Felhívjuk az utazni szeretők figyelmét, hogy 2013. augusztus 17–18-án autóbuszt indítunk Szegedre, a napfény városába. A városnézésen túl 17-én este a
Szegedi Szabadtéri Játékok keretében megtekintjük az István, a király c. rockopera felújított változatát Alföldi Róbert rendezésében. Másnap kirándulás az
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba.
Útiköltség szállással, étkezéssel, belépőkkel együtt 25000 Ft/fő.
Jelentkezni 2013. június 30-ig, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban, dr. Györéné Losoncz Andreánál a 95/779-301 vagy 302-es telefonszámon,
a 16-os melléken.

jon felfelé. „Már évek óta zsugorodik a
gazdaság, rekord szinten van a munkanélküliség és az adósságállomány.
Ki kell törni ebből a csapdából, józan
észen alapuló, tisztességes gazdaságpolitikát kell folytatni. Olyat, ami a vállalkozásokat segíti és munkahelyeket
teremt. A cél az, hogy Magyarország
egy olyan ország legyen, ahonnan
nem kell elmenni a boldogulás reményében. Köztudomású, hogy 500 ezer
ember keresi Londonban, Berlinben
vagy éppen a határ túloldalán, Ausztriában a megélhetést. Olyan országot
kell teremteni, amiért a fiatalok visszajönnek, itt fizetik az adót, a nyugdíjjárulékot, itt alapítanak családot, azért,
hogy a magyarság megint gyarapodjon. Fordulat kell sürgősen az ország
kormányzásában” – fogalmazott Bajnai
Gordon. Városunkban először a Városházára vezetett az útja a párt vezetőjének, majd a főtéren tett séta után a
Munkácsy-kiállítást kereste fel. A helyi
gazdaság egy kis szeletébe is betekintést nyert a politikus, az Antók Nyomdaipari Kft-ben a vállalat működéséről
és a munkahely-teremtésről beszélgettek a cég vezetőjével.
»VAJDA ZSUZSA
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Egy kis napfény egész évben
Mint a nyári napsugár, úgy melegíti bőrünket az egészséges szoláriumozás, amely kényelmes, megégés
nélküli barnulást nyújt vendégei számára. A belvárosban található SunCity
Szoláriumban biztonságos és igényes
körülmények között veheti igénybe
bárki ezt a szolgáltatást barátságos kiszolgálás mellett. A vállalkozás kezdetéről és történetéről a szoláriumstudió
tulajdonosával, Török Gergővel beszélgettem.
– Körülbelül 15 évvel ezelőtt költöztem
Celldömölkre a Győr-Moson-Sopron megyei Vásárosfaluból. A szakmám miatt
kényszerültem költözésre, malomipari
technikusként végeztem. 1997-ben
kezdtem el dolgozni a Celldömölki Malomban, összesen 10 évig voltam a cég
alkalmazottja. 2005-ben jött az az ötletem, hogy valamibe bele kellene vágni,
amibe lehetőséget is látok. Ekkor vettem
át egy már működő videotékát a Kisfaludy utcában. Ezt 2007-ig üzemeltettem,
aztán kibéreltem egy nagyobb üzletet a
Szentháromság téren. Itt már nemcsak
DVD kölcsönzéssel foglalkoztam, hanem
a szépségiparban is elkezdtem tevékenykedni.
»Milyen változások történtek ekkor az üzletben?
– A DVD kölcsönzés már nem igazán nyereséges a mai világban, hiszen mindent le
lehet tölteni az internetről. 2008-ban belevágtam a szoláriumozásba, kihívásnak
tekintettem, persze lehetőséget is láttam
benne. Ekkor két gépet működtettem,
egy fekvőt és egy állót. A fekvő gépemet
lecseréltem egy Ergoline szoláriumgépre,
amit Németországból hozattam be. Az új
gép nagy népszerűségnek örvendett, ez
sokat dobott akkor a forgalmunkon. Míg a
kölcsönzés egyre csak apadt, addig a szoláriumozás egyre jobban ment.
»Nemrég viszont új helyre költöztetek...
– Változtak az igények, így nagyobb
helyre volt szükségem. A DVD kölcsönzéssel teljesen felhagytam, viszont a
szépségipari szolgáltatásaimat fejleszteni
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akartam. 2011-ben az Új Széchenyi Terv
pályázat keretében vásároltam egy saját helyiséget, szintén a Szentháromság
téren. Körülbelül egy évig tartott, míg
minden papírt elintéztem, illetve míg
elbírálták a pályázatot. Sokat dolgoztam
rajta, szinte éjjel-nappal ott voltam, amíg
a takarítás és a felújítás zajlott. Három
gépnek alakítottunk ki helyet, két fekvő
Ergoline gépnek és egy állógépnek, ami
szintén a pályázatban szerepelt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam az új
hellyel kapcsolatban.
»Milyen jótékony hatásai vannak az
egészséges szoláriumozásnak, illetve mit
lehet tudni a keletkezéséről?
– Régebben máshogy működtek ezek
a gépek, ugyanis több időt igényelt a
barnulási folyamat. Annak idején húsz
percig hanyatt feküdtünk a csövek alatt,
majd a hasunkra fordultunk és húsz percig süttettük a hátunkat. Majd jöttek az
alsó-felső csöves, úgynevezett szendvics
szolik, de még mindig húsz, harminc
perc volt a hatóidő. Persze az emberek
türelmetlenek voltak, rövidebb idő alatt
sokkal barnábbak szeretettek volna lenni.
A technika fejlődése pedig elhozta nekünk ezeket a korszerű csúcskategóriás
gépeket. Nem győzöm hangsúlyozni,
hogy a legfontosabb a szoláriumozás
területén: a mértékletesség! Ennek figyelembe vételével elmondhatjuk, hogy
számos jótékony hatással rendelkezik.
Az emberi szervezet helyes működéséhez
elengedhetetlen a fény. Az UV-fény legismertebb pozitív hatása, hogy elősegíti
a D-vitamin termelését, valamint a fényszegény téli időszakokban a depresszió
kiváló ellenszere. Úgy gondolom, hogy
hangulatjavító hatása és az immunrendszer erősítéséhez való jótékony hozzájárulása sem elhanyagolható. Az Európai
Unió pár évvel ezelőtt új szabályozást
vezetett be a szoláriumok üzemeltetésével kapcsolatban, hogy csökkenjen a bőr
UV-terhelése, és ne égjen le, így az ember úgymond egészségesebb és ellenőrzött körülmények között napozhat.
»Mit gondolsz, mennyire népszerű a szolizás a mai világban, illetve Celldömölkön?
– Úgy gondolom, hogy a modern világban nagy rá az igény, különösen a fiatalok körében. Ezt az is mutatja, hogy
rengeteg új típusú gép kerül forgalomba,
például csokoládé, illetve kávé csövekkel,
vagy akár bronzosító csövekkel. Ebben a
szakmában sem beszélhetünk egész éves
népszerűségről. A főszezon főként tavasztól nyár közepéig tart, utána van körülbelül négy hónapos holt szezon karácsonyig.

A karácsony és a szilveszter, valamint a
februári báli szezon mondható még erős
időszaknak.
»Milyen céljaid vannak a jövőre nézve?
– Terveim szerint, ha minden jól alakul,
szeptemberben szaunázni is jöhetnek
hozzám az érdeklődők. Még a felújításkor
kialakíttattam egy plusz helyiséget a szaunázni vágyóknak. Egy kombi szauna lesz
itt, mindenki kedve szerint választhatja
ki program segítségével, hogy finn vagy
infra szaunát szeretne használni. Győrben
rendeltem meg, egy finn vállalkozó készíti el, elvileg 4-5 fő veheti kényelmesen
igénybe. Természetesen mindig gondolkodom valami újdonságban, de ez legyen
egyelőre meglepetés. Ezúton szeretném
megköszönni kollégáim munkáját, rugalmas nyitva tartás mellett pedig továbbra
is várjuk kedves vendégeinket egy kis napozásra.
»KR

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést rejtettünk el az újság bizonyos oldalán.
A kérdésre helyesen válaszolók között
egy 10 alkalmas SunCity Szoláriumbérletet sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2013. június 28.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu
vagy Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár, Dr. Géfin tér 1., II. emelet
9. számú iroda.
A múlt lapszámunk nyertese:
Tarcziné Baranyai Tímea,
Celldömölk, Arany János utca 11.
Nyereményét a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár recepcióján
veheti át. Gratulálunk!

Koncert
4PM koncert Celldömölkön, a Szentháromság téren 2013. június 23-án,
19.00 órai kezdettel. Angol-ír-francia zene, fesztiválsikerek, kiváló zenei élvezet.
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» KÖZÉLET

Megemlékezés a trianoni békeszerződés aláírásáról
1920-ban, 93 évvel ezelőtt írták alá
a magyarság sorsát megpecsételő
trianoni békeszerződést. A nemzeti összetartozás napja alkalmából a
Ság hegyen magasodó trianoni emlékkeresztnél tartottak ünnepi megemlékezést, június 8-án.

dott beszédet. Rámutatott ara, hogy az
1920. június 4-én aláírt diktátum örökre
beivódott a magyarság emlékezetébe,
hiszen a mai napig érezteti hatását a politikai, a gazdasági életben és az emberi
tudatban. A megemlékezés szónokaként
Gecse József, a Celldömölki Járási Hivatal
vezetője kiemelte, hogy a több mint 90
évvel ezelőtt megkötött szerződés értelmében hazánk elveszítette területének és nemzeti vagyonának majdnem
kétharmadát, illetve az elcsatolt területeken élő közel hárommillió magyart
is. Egy tollvonással megszakították az
ország földrajzi és gazdasági egységét,
és lett minden harmadik magyar idegen
állampolgár. Trianon következményei

maradandóak, hiszen annak keresztjét
minden magyar a vállán hordja – mondta
Gecse József, aki hozzátette, hogy a múlt
eseményei erkölcsileg és szellemileg
nem tudták megtörni a magyar népet.
A trianoni emlékkereszt árnyékában az
ünnepi műsort a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör Hagyományőrző Egyesület adta. A múltidézéshez Vitéz
Juhász Antal és Rozmán Kristóf egy-egy
verssel járult hozzá. A megemlékezés
végén a jelenlévő pártok és civil szervezetek képviselői koszorút helyeztek el
a trianoni emlékműnél, majd zárásként
Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke a nemzeti átörökítés fontosságára utalt.
»VZS

A nemzeti összetartozás napját ünnepelték

és rendezése által gazdag tartalmú erdélyi magyarokról szóló kiállítást láthattak az
érdeklődők. A továbbiakban a határon túli
népi táncok, viseletek, dalok következtek
videóról az alsósok számára, a felsősöknek vendégelőadó, Hódossy Gyula a régi
Magyarországon született Vambéry Ármin
őshaza-kutatóról tartott érdekes, képekkel
illusztrált előadást. Ezután Nagyné Horváth Edit tanárnő és Czupor Attila igazgató
vezetésével nagy érdeklődéssel megtekintették a vendégek városunk büszkeségét, a Munkácsy-kiállítást és a Ság hegyen
a trianoni emlékkeresztet. Remélhetőleg
ez az újonnan kialakult kapcsolat ezzel a
látogatással nem ér véget, hanem inkább
gyümölcsöző együttműködéssel folytatódik. Iskolánk küldöttségét októberben
várják Dunaszerdahelyen.
»LENDVAY ISTVÁNNÉ

„A nemzeti összetartozás és Trianon
egymástól elválaszthatatlan fogalmak”
– hangzott el a trianoni békeszerződés
aláírásának 93. évfordulóján. A Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági
Életfa Egyesület, a Sághegyért Alapítvány és a KMKK által szervezett ünnepi
megemlékezésen elsőként Jakab Csaba,
a Sághegyért Alapítvány elnöke mon-

A nemzeti összetartozás napját ünnepelte a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola 2013. június 4-én Hódossy Gyula,
egy szlovákiai magyar könyvkiadó igazgatója közreműködésével valamint a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola
diákjainak szereplésével. A megemlékezés fájdalmas visszatekintéssel kezdődött. Lendvay Istvánné az I. világháborút
lezáró trianoni béke következményeiről
beszélt. A magyar nép a borongós, őszies
levegőben ezen a napon a harangok kongatásával, szirénák bús hangjával tudatta
veszteségeit: kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, az országgyűlések helyszínét, Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt,
a vértanúk városát, Aradot és a többit
mind… – sóbányát, arany-, ezüst-, rézbányát… vas-, szén-, földgázlelőhelyünk
nagy részét, az erdők 88%-át, az ipari
üzemek felét és a magyarság 1/3-át, akik
3.330.000-en új határokon kívülre kerültek. Juhász Gyula szerint: „Testvéreim, ti
szerencsétlen, átkos/ rossz csillag alatt
virrasztva járók…” Szólt arról is, hogy a
7–8. osztályosok kirándulásakor Sopronban hallhattak a diákok a „rongyos hadseregről”, melyben diákok is harcoltak
az osztrák csendőrséggel szemben, majd
a nyugati hatalmak engedtek a nyomásnak és népszavazással dönthetett a város,
hogy melyik országhoz akar tartozni. Így
lett Sopron magyar város és a „hűség városa”. Mit tehetett az egyszerű ember ebben az ellenséges, rosszindulatú világban?
A revíziós gondolatok mellett fogát öszszeszorítva csendben imádkozott: „Hiszek
egy hazában…” majd Kemenesalja népe
közadakozásból 1934-ben megépíttette a
Trianoni Keresztet, hogy a későbbi generá-

ciók is emlékezzenek a hazánkat ért igazságtalan szétdarabolásra. Az országgyűlés
2010-ben új ünnepet hozott létre, mellyel
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja
és közössége része az egységes magyar
nemzetnek” – ennek következtében megemlékezhettünk és vendégeinkkel együtt
lehettünk. Rozmán Tímea 7. osztályos tanuló Juhász Gyula Trianon című versét olvasta fel, majd a vendég dunaszerdahelyi
gyerekek gyönyörű énekműsora következett. Diákjaink szembesültek azzal a ténynyel, hogy a határainkon túl élő fiatalok is
magyarok, akik őrzik a magyar nyelvet, és
ápolják a magyar kultúrát. Az iskola aulájában Szigeti Szende tanárnő gyűjtéséből
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Mozi-digitalizálás, internetes jegyeladás,
nyári rendezvények a művelődési központban
A Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár az év minden szakában
bizonyítja, hogy a kultúra kincsestára
kimeríthetetlen. Jól példázzák ezt az
intézményben folyamatosan zajló, illetve egy-egy időszakhoz köthető gazdag
programok. A nyár beköszönte előtt
Pálné Horváth Mária igazgató beszélt lapunknak aktualitásokról, jövőbeni rendezvényekről.

»Pár hónapja ünnepelte egyéves fennállását az art mozi, napjainkban pedig már a
digitális vetítést is élvezhetik a mozirajongók. Mit jelent ez a mozi, illetve az intézmény életében?
– Februárban volt egy éve, hogy megnyílt
a mozi. Az elmúlt egy év alatt megfelelő
volt a látogatottság, különösen elmondható ez a gyermekeknek és fiataloknak
szóló filmek, illetve sikerfilmek esetében.
Volt néhány olyan rendezvény, mozis akció a művészfilmek vonatkozásában, ami
különlegesnek számított, és szép számú
nézőt vonzott (filmmaratonok, filmklubos
programok középiskolásoknak, kedvezményes családi és matinévetítések, ajándék
mozizások, filmes vetélkedők, kvízjátékok,
közönségtalálkozók). Külön kiemelendő
a Cinca-pARTi Filmmaraton, és a TotálPlán,
a szabadfilmesek fesztiválja és találkozója.
Az aktív mozizás tapasztalatai egyértelművé tették, hogy további sikerek akkor érhetők el, ha megvalósulnak azok a technikai
fejlesztések, melyekkel mozink a 21. századi filmvetítést tudja biztosítani. Ez feltétele
és egyben követelménye is a működtetésnek. A közönség új, sikerfilmek iránti igénye csak jó technikai háttérrel szolgálható
ki, hiszen ezek már újfajta hordozókon, digitális technikával jelennek meg a filmes
piacon. Hogy a mozirajongókat ki tudjuk
szolgálni, illetve a filmes forgalmazók által használt lehetőségeket kiaknázhassuk,
ezért volt szükség az art mozi digitalizálására. Bízom benne, hogy ez a fejlesztés to-

vábbi szakmai sikereket, és még több nézőt
eredményez. És hogy a jegyfoglalásban és
–eladásban is elérjük a kor színvonalát, július 1-jétől a nézők már interneten keresztül
is foglalhatnak jegyeket a mozivetítésekre
az artmozi.celldomolk.hu webfelületen,
ahol a moziműsoron túl részletes információt is kaphatnak az egyes filmekre vonatkozóan. Sőt, hogy minél frissebbek és minél
könnyebben elérhetőek legyenek az információk a mozilátogatók számára – hiszen
közülük a legtöbben az internetről tájékozódnak –, a legismertebb mozis illetve kulturális portálon, a Port.hu-n is elérhetőek
vagyunk naprakész információkkal.
»Áprilisban az intézmény nem kis feladatot
magára vállalva adott helyet a húsz festményből álló Munkácsy tárlatnak. Milyenek
az eddigi tapasztalatok?
– Az idei év kulturális kínálatában meghatározó helyet foglal el a galérián április 26.
óta látogatható Munkácsy-kiállítás. Szép
számban érkeznek a művészetkedvelők,
nagy sikere van a tárlatnak, és nemcsak
Kemenesalja közönsége keresi fel, de a
távolabbi régiókban élőknek is felkeltette érdeklődését. Népszerűnek bizonyul a
Vulkánparkkal közösen kialakított kedvezményes belépőjegy is. Május 22-én köszöntöttük a kétezredik vendéget, és nem
kell sokat várni a négyezredikre sem. Június
végére tervezzük egy tombola és kvízjátékkal egybekötött akció megvalósítását is a
kiállításhoz kötődően.
»Az előttünk álló nyári hónapokban milyen
rendezvényekkel várja az érdeklődőket az
intézmény?
– A nyári rendezvények összetételét, műfaját meghatározzák a pályázati lehetőségek,
és nyertes pályázataink. Nyári kulturális
kínálatunk különlegessége a június 24. és
28. között megrendezésre kerülő Testvérvárosok Ifjúsági Találkozója, amikor Celldömölk testvérvárosainak ifjúsági delegációi
lesznek a vendégeink. A hozzánk érkező
fiatalokat kulturális és sportprogramokkal

Weöres Sándor emlékére
Gryllus Dániel dalai és fő hangszere,
a citera volt középpontban június 11-én
a művelődési központban, ahol a zenész a Weöres Sándor emlékév kapcsán
adott koncertet. A gyermekverseiről híres költőfejedelem idén ünnepelné 100.
születésnapját. A centenáriumhoz kapcsolódva elevenítette fel Gryllus Dániel
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a magyar líra nagy alakját. A zenész a
Kaláka együttes alapítójaként is ismert,
több generáció nőtt fel megzenésített
verseiken, énekelte kórusban dalaikat a koncerteken. Most azonban nem
gyermekversekkel készült az előadó,
hanem egy elgondolkodtató műsort
hozott tarsolyában. 1945-ben jelent

várjuk, illetve számos szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kínálunk számukra.
A fiatal csoportok külön műhelyfoglalkozásokon, vetélkedőkön foglalkoznak az Európai Parlament működésével, fiatalokat is
érintő gazdasági, társadalmi kérdéseivel,
megismerkednek egymás településeivel,
kultúrájával, hagyományaival, a celldömölkiek pedig a helyi kultúra tradícióit mutatják be. Az öt nap során folyamatosan
lesznek programok, színházi előadások,
koncertek. E rendezvény megvalósítása
köszönhető annak, hogy az „Európa a polgárokért” című brüsszeli uniós pályázaton
támogatást nyertünk. Idén nyáron zárul
tavaly szeptemberben elindított tízhónapos
projektünk, mely a gyerekek, fiatalok kulturálódási, szórakozási lehetőségeit hivatott
bővíteni. A projekt szorosan összekapcsolódik a különféle tábori programok lebonyolításával, hiszen az évről évre hagyományos
tematikus táborainkon túl további nyolc
tábor lebonyolítására is lehetőségünk nyílik a TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően.
Továbbra is együttműködünk a városban
működő civil szervezetekkel. A nyár folyamán lesznek még a Nemzeti Kulturális Alap
által támogatott rendezvényeink is, ilyen
például a Cell-Rock Fesztivál, az amatőr
fiatal zenészek fesztiválja, valamint a kulturális alap hozzájárul néhány táborunk
lebonyolításához is. Pályázati támogatás segítségével valósul meg az olvasó, a
nomád lovas, a bábos, a tarisznyás tábor,
valamint a Tini-tanya és a Kreatív alkotók tábora. Júliusban természetesen nem
maradhat el az izsákfai városrész lakóinak hagyományos falunapja, melyet 6-án
rendezünk meg szórakoztató és kulturális
programokkal színesítve. Az utolsó nyári
hónapban az augusztus 20-i hosszú hétvége több napos rendezvény megszervezésére is lehetőséget nyújt, így az állami
ünnepről való méltó megemlékezésen túl
számos kísérőprogramot is tervezünk közönségünk szórakoztatására. »REINER ANITA
meg az akkor 32 éves Weöres Sándor
kötete, a Teljesség felé. A nyolcvanas
évek elején Gryllus Dániel elkészítette
a prózai mű egyes részleteinek zenei
adaptációját, melyből ízelítőt hallhatott
a közönség. A mű hangulatát megidéző dalok mellett tréfás történetekkel
is szórakoztatta hallgatóságát Gryllus
Dániel. Végezetül Weörestől Az éjszaka
csodái hangzott el a Kaláka Együttes
feldolgozásában.
»VZS
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» MÛVELÔDÉS

Mindannyian mások vagyunk
Bizonyos területeken a fogyatékkal
élők is képesek olyan színvonalú produkcióra, mint ép társaik. Bizonyította
ezt az a kulturális fesztivál is, amelyen
az ország különböző területéről érkezett fellépők mutatták be produkcióikat a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtárban, június 1-én.
A rendezvényen megjelenteket elsőként dr. Dalos János, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének elnöke
köszöntötte, majd Fehér László polgármester fogalmazta meg ünnepi
gondolatait. A Celldömölki Járási Hivatal képviseletében Gecse József biztatta néhány bátorító szóval a fellépőket,
majd Kovács Ferenc, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt.
A folytatásban a fellépők foglalták el a
színpadot, akik idén is bebizonyították,
hogy akadályoztatottságuk ellenére
teljes életet tudnak élni. A fogyatékkal
élők más-más műsorszámban mutatták

meg a bennük rejlő tehetséget. Versek,
dalok, táncok és jelenetek követték egymást a színpadon. Több mint 150 fellépő 40 egyéni és csoportos műsorszámát
láthatta a publikum. Szombathelyről,
Tatabányáról, Budapestről és Zsiráról
is érkeztek művészeti csoportok, de a
Mozgássérültek Celldömölki Csoportja és
a Támogató Szolgálat közössége is fellépett. Nem csak sorstársaikra, hanem a
zsűrire és a közönségre is nagy hatást
gyakoroltak akaraterejükkel és példamutatásukkal. A Fogyatékkal Élő Emberek Kulturális Fesztiválján elmosódtak
a határok segítők és segítettek között,
együtt mutatták meg, hogy milyen kitartás és erő lakozik a „falak” mögött.
„Mindannyian mások vagyunk” – szólt
az ismert dal a műsor végén, mely mindenkit arra emlékeztetett, hogy ahány
ember, annyiféle a világ.
A fesztiválon az alábbi eredmények születtek:

Vers kategóriában: 1. Farkas Péter • 2.
Kéri Zsanett • 3. Hencz Ottóné
Különdíj: Napsugár Anna, Benkő Imre,
Szabó Petra, Honvéd Róbert.
Ének-zene kategóriában: 1. Nefelejcs
Énekkör • 2. Mozgássérültek Celldömölki
Csoportja és a Támogató Szolgálat • 3.
Diószegi Piroska
Különdíj: Csejteiné Riz Ilona, Solti Gábor, Aranyhíd Nevelési és Oktatási Központ óvodás gyermekei.
Tánc kategóriában: 1. Bice-Bóca Egyesület • 2. Látássérültek ajkai Csoportja •
3. Dáka Fogyatékosok Otthona
Különdíj: Napsugár Anna és Németh
Zsuzsi, Népjóléti Szolgálat Szivárvány
tánccsoport.
Jelenet kategóriában: 1. Dáka Fogyatékosok Otthona • 2. Amatőr Színjátszókör – Halimba • 3. Falu végén kurta
kocsma (Monostorapáti)
Különdíj: Bice-Bóca Egyesület.
Egyéb kategóriában: 1. Fogyatékosok
Otthona Zsira • 2. Adamecz László • 3.
Horváth Kitti
»VAJDA ZSUZSA

Valósághű ábrázolás milliméternyi pontossággal
Katonai és polgári gépek, figurák és a
huszadik század civil járműveinek kicsinyített másait csodálhatták meg az érdeklődők május közepén a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár aulájában, a IV. Celldömölki Makett Kiállításon.
Az ország különböző tájáról érkezett, több
mint 200 kiállított makett, a rendezvény
népszerűségét és sikerét is jelzi. Nemcsak
a munkadarabok, hanem a látogatók száma is alátámasztja, hogy egyre többen
hódolnak a makettezés szenvedélyének,
az idei kiállításra az eddigieknél is nagyobb érdeklődés mutatkozott. Volt, aki
hozzáértő szemmel méregette a kiállított

darabokat, mások műkedvelő laikusként
szemlélték a látványosabbnál látványosabb munkákat. A művészi alapossággal
összerakott kisebb-nagyobb produktumokat több kategóriába szelektálva lehetett megtekinteni méretarányok szerint.
A legtöbb alkotás műanyagból építkezett, de voltak papírból készült, az eredetihez megdöbbentő hasonlóságot
mutató makettek is. A szemlét börze
és látvány-makettezés kísérte, ráadásként vasútmodellek kerültek kiállításra.
A makett versenyen 21 kategóriában,
60 nevező közel 160 pályaművel indult.
A háromnapos rendezvényt május 12-én

eredményhirdetés zárta. A díjakat rövid
köszöntő után Fehér László polgármester és Pálné Horváth Mária, a művelődési
központ igazgatója adták át. Úgy tűnik,
a celli maketteseknél már megvan az
utánpótlás, hiszen a helyi fiatalok közül
többen is éremmel a nyakukban térhettek haza. Gyermek kategóriában második
lett Géczy Zoltán László, harmadikként
végzett Marton Bendegúz. Ifjúsági kategóriában Halmosi Balázs repülő diorámáját a harmadik helyezéssel díjazta a zsűri.
A verseny „Best of Show” vándordíját a
Celldömölki Makett Klub tiszteletbeli tagja, Győrváry Zsolt kapta meg.
»VZS

Országosan is jó hírű a városi iskola
Termékeny tanévet tudhat maga mögött
a Városi Általános Iskola. A diákok idén
is valamennyi tantárgyból megmérették
magukat megyei és országos szinten egyaránt. Egy ilyen kiemelkedő vetélkedő a
Herman Ottó Országos Természetismereti
Verseny, ahol évek óta jó híre van a celli
tanulóknak. A természetismereti versenyen a két selejtező fordulót követően
került sor az országos döntőre, ahova a
Celldömölki Városi Általános Iskola kilenc
tanulója jutott be. A megmérettetés helyszíne idén is a Budapesti Műszaki Egyetem
volt, a patinás épület falai között évfolyamonként mintegy 200 kisdiák mérte ösz-

sze tudását. A versenyt követően a Városi
Általános Iskola diákjai izgatottan várták
az eredményhirdetést, nem hiába. A szervezők külön kiemelték az intézményt,
melynek tanulói az idei évben is kiválóan
szerepeltek, s a „hagyományoknak” megfelelően mindannyian helyezettek lettek.
Az 5. évfolyamosok közül 1. helyezést ért
el Solazzo Marlene, megosztva a helyet
Bakonyi Bertalannal. 5. helyezett lett Klaffl
Attila. Mindhármukat Kazári Józsefné készítette fel a versenyre. A 6. évfolyamosok körében Gál András, Árbócz Mihály és
Deutsch Máté a 3. helyet vívta ki magának. Felkészülésükben Kondics Erika volt

segítségükre. A 7. évfolyamosok versenyében Smidéliusz Fanni az előkelő 3.
helyezést szerezte meg, 4. lett Fekete
Csongor, Rosta Eszter pedig a 9. helyen
végzett. A tanulókat Kondics Erika készítette fel a versenyre.
»VZS
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Cantate Domino! avagy: miért jó énekelni?

Mielőtt az alcímben szereplő kérdésre
megpróbálnék válaszolni, néhány bevezető gondolatot hadd szóljak arról, hogy
miért is vetődik fel egyáltalán ez a kérdés? Ilyenkor – nyár felé közeledve – már
egymást érik a különböző falunapok,
kulturális és zenei fesztiválok, rendezvények. Bár korunk közösségi válsága ezek
látogatottságára is rányomja bélyegét,
azt hiszem, sokak nevében mondhatom,
hogy ezekre szükség van. Ha gyakrabban
nem is, de évente egyszer-kétszer jó végighallgatni egy vidám operett-előadást,
egy templomi orgonahangversenyt, vagy
éppen egy kórustalálkozót.
Egyházi berkeken belül külön vasárnapja van az egyházi éneknek-zenének, ez
lenne a húsvét utáni 4., ún. Cantate vasárnap, s egyúttal hadd áruljam el e cikk
latin nyelvű címének jelentését: Cantate
Domino! – „Énekeljetek az Úrnak!” (Zsolt.
149, 2). A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy ettől a vasárnaptól kezdve egyre
több templom ad helyet egyházzenei
rendezvényeknek, kórustalálkozóknak.
Hogy konkrét példákat is említsek: Magyar Református Egyházunk május utolsó hétvégéjén immár 10. alkalommal
rendezte meg Budapesten a Református
Zenei Fesztivált, amelybe a határon túli
magyar testvérek is bekapcsolódtak, bizonyítva azt a szlogent, hogy a zene tényleg nem ismer határokat... Szintén ezen a
hétvégén az Őrségi Református Egyházmegye is megrendezte hagyományos kórustalálkozóját, ezúttal Őriszentpéteren,
amelyen gyülekezetünk kórusa is részt
vett. (képünkön!)
Talán a Kedves Olvasók közül nem mindenki hallott rólunk, s főleg nem mindenki hallott bennünket, ezért három
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mondatban hadd mutassam be énekkarunkat. 2008-ban alakultunk, lelkes
amatőrök vagyunk, s szívesen várunk közénk mindenkit, aki ha nem is jó hanggal,
de jó szívvel van megáldva, s örömmel
énekel. Éneklésünket az Isten szeretetéről szóló örömhír hirdetésének, azaz
szolgálatnak tekintjük. Énekelünk ünnepi
istentiszteleteken, gyülekezeti és énekkari találkozókon, önkormányzati rendezvényen (pl. Alsósági Tavaszi Napok),
kórházban, mindenhol, ahová hívnak,
hogy a magunk egyszerű módján, gyakran gitárral, furulyával, időnként citerával,
csörgőkkel kísérve, megszólaltassuk az
evangéliumot.
Szóval: miért is jó énekelni?
Először is talán azért, mert az éneklés
segít rendben tartani szívünket, lelkünket, életünket! Egy olyan világban
élünk, amely egy mesterséges világ, a
maga technikai környezetével és gépek
garmadájával, s ahol ez utóbbiak lényegesen többet szólnak, üzennek, kattognak, zúgnak és zenélnek nekünk, mint
amennyit személyesen kommunikálunk
egymással, szóval egy ilyen világban jó
megszólaltatni és meghallani az emberi
hangot, a vox humana-t! Egy olyan világban élünk, amelyben a ráció és a hűvös
értelem dominál, amelybe legfeljebb zenei show-műsorok és brazil szappanoperák próbálnak mesterségesen gerjesztett
romantikát és álérzelmeket becsempészni, s amelyből kiszorul az igazi érzelmek
és a lélek tiszta világa! Egy ilyen sivár
érzelmi és lelki közegben jó beleélni magunkat abba, amit és amiről éneklünk,
legyen szó egy népdalról, egy zsoltárról vagy egy lelki énekről! Egy olyan világban, ahol minden a szenzációra és

a rosszra van „kihegyezve”, jó a világot,
az életet, s benne a magunk kis életét a
maga természetességében és teremtésbeli jóságában érzékelni és megénekelni!
Aztán azért is jó énekelni, mert az közösséget teremt! Ezt mi átéltük már a kezdeti időszakban, amikor mindössze hatan
voltunk, s kérdéses volt, hogy lesz-e belőlünk egyáltalán énekkar...? Az Isten azt
akarta, hogy legyünk, hogy énekeljünk, s
most átlagosan 15-en szoktunk csütörtökönként összejönni!
A legkülönbözőbb egyénekből összeverbuválódott társaság! Van köztünk református és katolikus, egyetemista és
nyugdíjas, családapa és kismama... Túl
a szolgálatokon és a próbákon is, igyekszünk figyelni egymásra, számon tartjuk
egymást, próbáljuk megosztani egymással örömeinket vagy éppen szenvedéseinket és gyászunkat. Vannak köztünk
egyedül élő tagok, akiknek – azt hiszem
– különösen is sokat jelent, hogy van egy
fix közösség, ahová tartoznak. De a családosok is átélhetik alkalomról alkalomra
azt a lelki többletet, amit igazából nem
is a közösség, hanem az a láthatatlan
Valaki tud nyújtani, aki mindig közöttünk
van, akinek a nevében együtt vagyunk,
akinek a szeretetéről próbálunk énekelni!
Igen, Ő az értünk meghalt és feltámadt
Jézus Krisztus!
Végül azért is jó énekelni, mert az éneklés csodálatos módon megerősíti Istennel
való kapcsolatunkat! Szoktuk is mondani,
hogy a zene, az éneklés kiemel a mindennapok ügyes-bajos dolgai közül, szárnyára vesz, s az Istenhez emel! S hogy
ez ne legyen szeszélyes, lelki csapongás
vagy érzelmi hullámvasút, fontos, hogy
verbálisan, az értelemhez is szóljunk:
ezért van nálunk az a gyakorlat, hogy
minden próbán 5–10 percben meghallgatjuk az igét, Isten útmutatását, akár
egy újságcikk, egy vers vagy egy bizonyságtétel formájában. S persze ott vannak
az énekek, melyek „belénk épülnek”,
belső világunkká lesznek, a legnehezebb,
legmagányosabb élethelyzetekben is
váratlanul megszólalnak bennünk, bátorítanak, vigasztalnak és boldogsággal
töltenek el, általuk maga az élő Isten beszélget velünk, Ő szól hozzánk!
Hát – többek között – ezek miatt az áldások és lehetőségek miatt jó énekelni. Ezért hadd biztasson bennünket ez a
cikk is a különböző zenei rendezvényeken való részvételre, s még inkább, aktív
éneklésre. Egy kicsit magunknak, sokkal
inkább egymásnak, de mindenek fölött
az Istennek! Cantate Domino! Énekeljetek
az Úrnak!
»NÉMETH TAMÁS
REFORMÁTUS LELKÉSZ
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Részt vesz a városi nagyrendezvényeken?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTó : VAJDA ZSUZSA

Horváth
Lászlóné

Általában részt veszek a városi rendezvényeken. A Dömölki Napoknak pedig különösen
örülök, hiszen ehhez a városrészhez köt a gyermekkorom,
a szülői ház. Mindig kedves
volt számomra ez a peremvidék, gyönyörű a kilátás a Ság
hegyre és a romtemplom is
páratlan vonzerővel bír. Örülök annak, hogy felfedezték
Dömölk szépségét, és azt,
hogy az itteni zöldövezet is
kiváló helyszín lehet különböző kulturális rendezvényeknek. Remélem, hogy a
nyári napoknak lesz folytatása, és évről évre többen látogatják majd.

Szücs
László

Kislányommal valamennyi
városi rendezvényre kilátogatunk, különösen azokra,
ahol a kulturális programokat gyermekfoglalkozások
is kísérik. A mai világban
sajnos nem mindenki teheti
meg, hogy belépőjegy fejében vegyen részt egyes rendezvényeken. Ezért is tartom
pozitív dolognak, hogy a
városban egyre több ingyenesen látogatható eseményt
szerveznek a családosok számára. Az embereknek szükségük van a kikapcsolódásra
és a közösségi életre, erre
adnak alkalmat a különböző
városrészi programok.

Horváth
Regina

Általában részt veszek a városrészek által szervezett
rendezvényeken. Szívesen
látogatom
programjaikat,
mindig találok köztük számomra megfelelőt. Legutóbb
a Dömölki Napokon voltam,
tetszettek a műsorok. Az arcfestést és az ugrálóvárat ki
is próbáltam, és a kézműves
foglalkozásokon is készítettem ezt-azt. A távolabbi városrészek, Alsóság és Izsákfa
rendezvényeire nem szoktam
elmenni, mert jobban kedvelem a helyben levő programokat, ezért is örülök az
ilyen új kezdeményezésnek,
mint a Dömölki Napok.

Veres
Szabina

Kemenessömjénben lakom,
de gyakran megfordulok Cellben, és veszek részt az itteni
rendezvényeken. Az Alsósági
Tavaszi Napokat is általában
figyelemmel kísérem, de idén
éppen egybeesett a sömjéni
Pünkösdi Vigasságokkal. Jónak
tartom, hogy a két városrész,
Alsóság és Izsákfa mellett
most már a dömölki részen
élők szórakoztatására is gondolnak a szervezők. Az első
alkalommal megrendezett
Dömölki Napokra nemcsak,
mint érdeklődő látogattam ki,
de aktív résztvevőként a gyerekek arcfestésében is közreműködtem.

Megújult BENU Gyógyszertár a belvárosban
Május 30-án tartották a szabad polcos BENU Gyógyszertár
hivatalos megnyitó ünnepélyét Celldömölkön, a Széchenyi úton található Csontváry Gyógyszertárban. A város nagy
múltú gyógyszertára számára mindig is fontos volt, hogy
vásárlói elégedettek legyenek. A BENU koncepció alapján megújult gyógyszertár megfelel a mai igényeknek.
A polcokon kategóriák szerint elrendezve találhatók meg az
egyes termékek, például vitaminok, táplálék-kiegészítők,
szépségápolási vagy babaápolási cikkek.
Az új elrendezés nagy népszerűségnek
örvend, hiszen a vásárlók kényelmesen
megnézhetik a termékeket, összehasonlíthatják azok összetevőit, valamint az
árakat. Persze senki sincs magára hagyva
a gyógyszertárban. A jól ismert gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek
bármikor oda tudnak lépni ahhoz, akinek
tanácsra van szüksége. Az átalakításkor
ez fontos szempont volt, a BENU Gyógyszertár ugyanis nagy hangsúlyt fektet a
páciensek és szakemberek közötti kommunikációra, amely elengedhetetlen a
megfelelő kiszolgáláshoz. A barátságos,
világos térben bátrabban kérdeznek a
betegek, akik a szakmai tanácsokon kívül türelemre és empátiára is számíthatnak. Vényköteles és vény nélkül kapható
gyógyszerek természetesen továbbra is
megtalálhatók a gyógyszertárban és nem

szűnt meg a közkedvelt bejárat sem az orvosi rendelők váróterméből. A havonta megjelenő BENU akciós újság hónapról
hónapra eljut majd a város minden családjának postaládájába. Aki mégsem találja, megtalálja az akciókat a BENU Gyógyszertárban. A megújult patika ünnepélyes átadását egy zöld
színű szalag átvágásával tették hivatalossá. Dr. Varga Balázs,
a gyógyszertár vezetője szakította át a szimbolikus jelképet.
»KARVALICS R

Kérdés: Mi a legfontosabb az egészséges szoláriumozás területén?
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A csapat bent maradt, az edző távozik

a leköszönő edző, kelemen kornél

Celldömölk – Szentgotthárd 3-2 (2-2)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 29. (záró) forduló
2013. június 1.
Vezette: Kovács Balázs (Hittaller Roland, Bejczi Antal).
Celldömölk: Kovács K. – Ambrus A.
(Baranyai 74. p.), Györkös, Pupp, Simon
M. – Ambrus R., Manganelli Zs., Szuh,
Gaál (Sebestyén Sz. 74. p.) – Győri, Németh. Edző: Kelemen Kornél.
Szentgotthárd: Tóth – Balázs, Horváth,
Kovács G., Támis – Póczik (Schmidt 78.
p.), Domján, Bouti, Kovács T. – Düh,
Sütő (Doncsecz 61. p.). Edző: Heiter
László.
Góllövők: Manganelli Zsolt (31. p.),
Németh József (42. p.) és Győri Gergely
(57. p.), illetve Kovács Tamás (7. p.) és
Düh Károly (22. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Szentgotthárd U19 0-4 (0-0). Az aranyérem sorsát eldöntő találkozón a vendégeknek
elég volt a döntetlen eredmény, ennek
megfelelően a védekezésre rendezkedtek be elsősorban a sérülések miatt
tartalékos celliek ellen. A nagyon akaró
hazaiak a második félidőben mindent
egy lapra feltéve erőltették az előre
játékot, de helyzetig nem jutottak, az
utolsó 20 percben viszont négy gólt is
bekaptak. Ennek ellenére az ezüstéremhez csak gratulálni lehet Velencei
Tibor csapatának.
Befejeződött minden idők egyik legkaotikusabb megyei bajnoksága, a
Celldömölk végül a hatodik helyen
fejezte be a középmezőnybeli hullámvasutazását. A bajnoki cím már az
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ősszel eldőlt, a tavalyi bajnokság celli
fölényéhez hasonlatosan most a Kőszeg került már eddigre nagy előnybe.
A dobogó maradék fokáért hárman
küzdöttek: a Haladás fiataljai és örvendetes módon két közeli együttes a Jánosháza és a Kemenesmagasi. Közeliek
a kilométereket tekintve és közeliek a
játékos múltat tekintve, hiszen a játékosok nagy része kisebb-nagyobb időt
eltöltött utánpótlás korúként, vagy
felnőttként celli színekben. Ezt a négy
csapatot követően viszont olyan tumultus volt a tabellán, hogy egy-egy
győzelemmel vagy vereséggel a kieső jelöltekből stabil középcsapattá és
fordítva is, akár kiesővé lehetett válni.
Három pont a különbség az ötödik Vép
és a tizenkettedik helyezett Rábapaty
között. Ma már tudjuk a bajnoki rendszer átszervezése miatti osztályozók
eredményeit. Ezek szerint a bajnok Kőszeg nem jutott fel az NB III-ba, mert
kétszer kikapott az NB III Dráva-csoportjában bronzérmes Nagyatádtól.
Az NB III Bakony-csoportjában szereplő
három vasi együttesből egyenes ágon
kettő a Sárvár és a Répcelak esett ki,
az osztályozó helyet elérő Körmend
pedig egy idegenbeli döntetlen után
hazai pályán kapott ki a Hajdú-Bihar
megyei bajnok Ebestől, búcsúzva így
a harmadik osztálytól. Ezek azért érdekesek jelen helyzetünkre, mert ha
mindenki a pályán elért eredményei
alapján kerül besorolásra, azaz a kiesőket nem kérik fel mégiscsak indulásra
létszám feltöltés okán, a megyei II.
bajnokai pedig mind vállalják a magasabb osztályt, akkor hat távozója lesz a
most zárult bajnokságnak. A nálunk két
ponttal kevesebbel záró 11. helyezett
Bük, a három ponttal lemaradt Rábapaty, a Nádasd, a Vasszécseny, a Rum
és a Tanakajd. Egyébként e potenciálisan kieső csoportból csak a két utolsó
helyezettől szereztük meg mind a hat
pontot, tehát a tavalyi bajnoki cím után
meleg volt a helyzet. Talán ez késztette
a labdarúgó-szakosztály vezetését arra,
hogy váltsanak a vezetőedzői poszton.

Kelemen Kornél két éve az NB III-ból
való kiesést követően cserélte fel a Kemenesalja kispadját a cellire, mérlege
egy bajnoki cím és a mostani hatodik
hely. Megkérdeztük, ő hogyan látta az
idei évadot:
– Az előző év bajnoki cím megnyerése után osztályváltás nélkül ismét
a megyeiben vágtunk neki a pontva-

dászatnak. Nyáron – mint eddig minden átigazolási időszakban – jelentős
játékos-mozgás történt, de próbáltuk
pótolni a távozókat, illetve az ifi legtehetségesebb játékosaival erős játékoskeret alakult ki. Az ifi játékosok egy
része ugyanakkor a bajnokság kezdete
előtt lemondta a felnőtt csapatban a
játéklehetőséget. Gondjainkat tetézte,
hogy a munkahelyek változása miatt
az edzéslátogatottság a szezonnyitóra
a városi kispályás bajnokság létszámára csökkent. Mindezek ellenére Patyon,
elfogadható játéknál 1-0 vezetésünknél
félbeszakadt a mérkőzés, kiállítások,
elvesztett három pont, hatalmas pofon volt. Nagyon mélyre kerültünk, és
csak a szezon végére értük utol pontszámilag a középmezőnyt, ami a tabellán csak a 11. helyet jelentette, igaz,
7 pontra voltunk a dobogótól.
»A téli időszak azonban változásokat is
hozott a csapatösszetételben…
– A téli átigazolásnál próbáltunk minőségi és edzésre járni tudó játékosokat
igazolni, ez részben sikerült is, így eredményesebb tavaszban reménykedtünk.
Az időjárás miatt kicsit kesze-kusza
helyzet után az akkori dobogósokkal
kezdtük a tavaszt, csak 1 pontot szerezve, megint csak nehéz helyzetbe
kerülve. Lélekben viszont már sokkal
erősebbek voltunk az őszinél, a játékkal sem volt gond, aztán beindult a szekér. Hazai pályán sokgólos, néhol már
közönségszórakoztató játékkal, idegenben kicsit döcögősebben, de már
pontokban eredményesen megkezdtük
a felzárkózást, akár a dobogó is lőtávolba került. A végére viszont lassan elfogytunk (sérülés, munka) nem tudtunk
idegenben nyerni, így meg kellett elégednünk – kicsit csalódva – a 6. hellyel.
»A sok nehézség ellenére mégis egy
emberként tudtak küzdeni…
– A csapat erejét azért az jelezte a tavasz folyamán, hogy akár kétgólos hátrányból is talpra tudott állni a Hali, a
Szentgotthárd és a Vasszécseny ellen,
annak ellenére, hogy az edzéshiány
miatt fizikális problémáink voltak, már
csapatként működött a gépezet.
»A bajnokság végén elbúcsúzik az
edző, Kelemen Kornél…
– Mivel a vezetés úgy határozott, hogy
frissíteni szeretne minden téren, így a
jövőben nem én irányítom a celli csapat munkáját. Szeretném ezúton is
megköszönni a fiúknak a tavalyi bajnoki címet, hatalmas dolognak tartom,
legyen még részük benne, s mindazoknak is jár a köszönet, akik segítettek
munkájukkal, szurkolásukkal minket.
»DOTTO
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Éremeső a kézilabdásoknál
A CVSE kézilabda szakosztálya sikeres
bajnoki szezont zárt a 2012/2013-as
évadban. Az NB II-ben szereplő női
csapat a dobogó harmadik fokára állhatott fel, a bronzérmet a férfi kézilabdázóknak is sikerült megszerezni.
Formálódni látszanak az utánpótlás
csapatok is, akik a jövőt alapozhatják
meg játékukkal. Az elmúlt szezont
Szabó Lóránt, a kézilabda-szakosztály vezetője értékelte.
Megyei rangadóval zárult az NB II-es
női kézilabda-bajnokság: az izgalmasra
sikeredett végjáték eredményeként a
tabella harmadik helyén végzett a CVSE
Vulkán fürdő. „Nagyon erős mezőnyben sikerült kivívni ezt a helyezést.
A közvélemény szerint a legerősebb NB
II-es mezőny az északnyugati csoport,
ahol a lányok is játszottak” – mondta
Szabó Lóránt, a kézilabda-szakosztály
vezetője. A bajnokság befejezése után
egy héttel, május 25-én az NB II-es
csapat játékosainak, edzőinek, Fehér
László polgármester és a Vas Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke, Szabó
József adták át a bronzérmeket, méltatták teljesítményüket és köszönetet
mondtak mind a játékosoknak, mind
az edzőknek, Salamonné Csótár Adriennek és Rozmán Gergőnek valamint a
szakosztály vezetőinek, Szabó Lórántnak és Novák Istvánnak, akik figyelemmel kísérték és a lányokkal együtt
végigküzdötték a szezont. Ugyanezen
alkalomból köszöntötték a dobogóról
épphogy lecsúszott utánpótlás csapat

Aktív a Vulkán
Továbbra is aktív a VulkánSport és a
VulkánFesztivál Egyesület, éppen csak
befejeződött az VI. Városi Kispályás
Labdarúgó-bajnokság, június 21-23 között pedig a X. Vulkán Fesztivál torna
mérkőzései zajlanak, de már megjelent a július 6-7-én rendezendő VII.
Strandfoci Fesztivál felhívása is.
A városi bajnokság izgalmas végjáték-

tagjait is, akik pontazonossággal, egymás elleni eredmény alapján estek el
a bronzéremtől és lettek negyedikek.
Dicséretes, hogy az utánpótlás csapatból négy játékos szerepelt a felnőtt
csapatban is.
A férfi kézilabdázók június 2-án játszották az utolsó bajnoki mérkőzésüket.
Az évadban a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság bronzérmese lett a férfi
alakulat.
Sikeres évet zárt a szakosztály az utánpótlás csaptokkal is. Tavaly nyáron Kósa
Ottó és Szabó Lóránt vezetésével egyhetes bentlakásos edzőtáborban készítették fel az U12 fiú- és lánycsapatot.
Az utánpótlás bajnokság szeptember
végével indult el, ahova öt korosztályos
csapattal neveztek be. Több mérkőzés
után a következő eredmény alakult ki:
Az Erima gyermekbajnokságon az
U8-as lányok (2. osztályosok) a me-

gyei bajnokság 7. helyezettjei lettek.
Az U8-as fiúk a megyei bajnokság 1.,
a régiós döntő 4. helyét szerezték meg.
Az U12-es korosztályos lányok, azaz a
6. osztályosok a megyei 4. helyezést,
míg ugyanezen korcsoport fiú csapata a megyei bajnokságon 1., a régiós döntőn 4. lett. Az U12-es fiúk (III.
korcsoport) a Diákolimpián a megyei
bajnoki címet szerezték meg, az országos döntőn pedig ezüstérmesek lettek.
Az U14-es fiúk (8. osztályosok) az Erima gyermek kézilabda-bajnokság megyei 3. helyén végeztek.
„Az elmúlt évek sikerei alapján, ezen a
nyáron is megszervezzük az edzőtábort
az utánpótlás korosztályoknak. Célunk,
hogy minden utánpótlás korcsoportban
legyen a CVSE-Vulkán fürdőnek fiú- és
lánycsapta, és ebből az építkezésből
tudjuk erősíteni a nemzeti bajnokságban szereplő csapatainkat” – nyilatkozta lapunknak Szabó Lóránt, a CVSE
kézilabda-szakosztály vezetője.
»VAJDA ZSUZSA

kal zárult, az utolsó fordulóban dőlt el
a bajnoki cím sorsa. A záró mérkőzésen
végül a Merse Amigo biztos győzelmet
aratott a Csütörtök ellen, ezzel elnyerve az aranyérmet. A torna gólkirálya
Manganelli Zsolt (Merse Amigo) lett 16
góllal, Szakál Márk (Szivacsok) 13 és
Marsai Milán (Merse Amigo) 11 találata előtt. A jubileumi, tizedik alkalommal megrendezendő Vulkán fesztivál a
szokott helyszíneken, azaz a CVSE füves és műfüves pályáin kerül megren-

dezésre. Pénteken este az 50 felettiek
játszanak bemutató tornát, szombaton
az Old Boys és a férfi amatőr kategória versenyei fognak zajlani. Vasárnap
újabb két kategóriát kísérhetünk figyelemmel, nevezetesen a nők és a férfi
profik személyében. Nem kell sokat
várni majd az újabb tornára, a helyszín
ezúttal a Vulkán fürdő strandfoci pályája lesz, ahol július 6-án a férfi, július
7-én pedig a női csapatok játékát kísérhetik figyelemmel a strandolók. »DOTTO
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ÉRTESÍTÉS
A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy Celldömölk
közigazgatási területén (Celldömölk, Alsóság,
Izsákfa) a korábbi vállalkozó szerződést bontott
a települési folyékony hulladék elszállításával
kapcsolatban.
A Kemenesvíz Víziközmű Kft. a következőkben
Szabó Norbert vállalkozóval kíván szerződést
kötni a szennyvízszippantás elvégzésére.
Az igényeket kérjük a Kemenesvíz Víziközmű
Kft. 06/95/521-001 telefonszámára bejelenteni.
A vállalkozó a kapacitásához mérten szükséges
mennyiség összegyűlésekor (mely kb. 10-13 m3)
szállítja el a szennyvizet, melyről a Kemenesvíz
Víziközmű Kft. telefonon visszahívja és értesíti
az igénybejelentőket.
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban várjuk
hívásukat a fenti telefonszámon.
Köszönettel:
Kemenesvíz Víziközmű Kft.

Mindig új akciókkal, egyre nagyobb
kedvezményekkel várjuk kedves vásárlóinkat!
Győződjön meg Ön is személyesen új akcióinkról!

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

Nyitva: hétfô-péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00
szombat: 8:00–12:00

Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu

