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Celldömölkön 
az Átrium Társasházban 
(Vasvári  Pál utcában) 
36 nm-es üzlethelyiség 

kiadó vagy eladó.
Érd.: 

06 20/912-0796

Családi ház  eladó. 
Szocpol is igényelhető.

Üzletté vagy vendéglátó 
egységgé is alakítható.

Tel.: 06 30/263-7550

SZIVATTYÚT, 
LOCSOLÁSTECHNIKÁT

FA-GYULÁTÓL!

Búvárszivattyúk, kerti 
szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, 
szennyvíz szivattyúk.
Tucatnyi típus raktáron!
Locsolócsövek, 
csatlakozók, 
öntözőfejek nagy 
választékban kaphatók.

Bitumenzsidely 
hódfarkú:

1590 Ft/m2

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

Tucatnyi típus raktáron!
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Mint arról már többször is hírt adtunk 
lapunkban, az önkormányzat – mi-
vel fontosak számára – intézményeit 
igyekezett az évek folyamán felújí-
tani. A Berzsenyi Dániel Gimnázium 
korszerűsítésére a tavalyi év szeptem-
berében nyújtott be pályázatot még a 
2007–2013-as fejlesztési ciklusra vo-
natkozóan abban a reményben, hogy 
az iskola egy modernebb épületben 
fogadhassa tanulóit. A pályázatot 
azonban akkor tartaléklistára tették. 
Most, 2015 júniusában viszont – némi 
változtatással – a térség országgyű-
lési képviselőjének közbenjárására 
zöld utat kapott egy pozitív kormány-
zati döntésnek köszönhetően. Mi-
vel azonban a pályázat a tetőcserét 
nem tartalmazza, legutóbbi, július 2-i 
döntése értelmében a város képvise-
lő-testülete arról döntött, hogy a te-
tőszerkezet felújítását saját forrásból 
végzi el.

Fehér László polgármester: – Az intéz-
mény működtetője az önkormányzat, 
és örülök annak, hogy minden kép-
viselő számára fontos a város alma 
matere. Ezt bizonyítja az is, hogy júli-
usban egységesen szavazott minden-
ki a tetőcsere mellett. Mindenképpen 
nagy jelentősége van ennek, hiszen 
mindannyiunk számára – a városban és 
a környéken élők miatt egyaránt – fon-
tos, hogy hosszú távon megmaradjon 
a gimnázium, és ez a jövő egyik zálo-
ga. Másodsorban, ha ezt az épületet 
is sikerül felújítani, akkor még várat 
magára a gminázium belső és a szak-
középiskola régi szárnyának felújítása. 
Ezt a 2014–2020-as uniós ciklus forrásai 
keretén belül tervezzük megvalósítani. 
A gimnáziumot két projekt által tudjuk 
felújítani: az egyik a tetőcsere, a má-
sik a KEOP 5.7.0 számú hőtechnikai pá-
lyázat. A tetőszerkezet felújítására az 
önkormányzat hitelből biztosít forrást, 
mintegy 40 millió forintot. A munká-
kat – helyi vállalkozók bevonásával – a 
Városgondnokság végzi. A második, a 
hőtechnikai projekt egy közel bruttó 
120 millió forintos kivitelezésről szóló 
pályázat, elvileg 100%-os támogatásúi 
intenzitású.
– Milyen elemeket tartalmaz a felújí-
tás? – kérdeztük Dummel Ottót, a mű-
szaki iroda vezetőjét.
– A tetőcserét illetően augusztus 10-
én volt a munkaterület átadása, és 
várhatóan október végén fejeződik be. 
Ez nagymértékben függ az időjárási vi-

szonyoktól, illetve attól, hogy a másik 
projekttel hogyan tudjuk összehangolni 
a munkát. A másik projekt a hőtechni-
kai pályázat: készült egy kormányhatá-
rozat, amely a várost, a gimnáziumot 
illetően egy 150 millió forintos kvótára 
jogosította, de ez csak ígérvény volt, 
el kellett készíteni hozzá egy pályáza-
tot, amit az önkormányzat már jóval a 
határidő lejárta előtt benyújtott, várjuk 
az erre vonatkozó döntést, ami várha-
tóan augusztus végén megszületik, és 
szeptember elején megkezdhetjük a 
kivitelezést. Ebbe a projektbe a nyílás-
záró-csere, homlokzati szigetelés vala-
mint pincefödém és padlásszigetelés 
tartozik. A padlásszigetelésnél illetve a 
homlokzat színezésénél sem mindegy, 
hogy kész van-e már az új tető vagy 
nincs. A tetőcsere valamelyest előrébb 
fog tartani, mint a másik projekt, de 
mindkét munka befejezését október 
végére tervezzük. 
– Közel a tanévkezdés: hogyan érinti az 
épület felújítása az oktatást? – kérdez-
tük Sipos Tibort, a gimnázium igazga-
tóját.
– Olyan régen vágyunk a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium felújítására, hogy 
természetesen mindenben segítjük a 

kivitelezés folyamatosságát. A fokozott 
balesetveszély miatt, az igényeknek 
megfelelő alternatív megközelítési mó-
dokat vezetünk be. Ebben folyamatos 
tájékoztatást kérünk a Városgondnok-
ságtól. Érvényes ez a nyílászáró-cse-
rékre is: meg fogjuk oldani, ha egy-egy 
tanterem a rendbe tétel idejéig nem 
lesz használható. Az oktatás résztvevőit 
több fórumon keresztül is tájékoztatni 
fogjuk az éppen esedékes korlátozá-
sokról. 

• • •
Az augusztus 28-án megjelenő lap-
számunkban Sipos Tibor igazgató úr 
tájékoztatást nyújt a tanévnyitó hely-
színéről és időpontjáról.
  »losoncz andrea

Megkezdődött a gimnázium tetőcseréje
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2013 decemberében a Magyar Ál-
lam 300 millió forint állami támo-
gatást ítélt meg a bencés kolostor 
felújítására. Jelenleg a munkák 
első üteme befejeződött, de mi-
vel a kolostor falai komoly érté-
ket képező freskókat rejtenek, ez 
további anyagi forrást igényel. 
Ebből az alkalomból tartott Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, 
dr. Veres András megyés püspök 
és Kirner Antal Zoltán celldömöl-
ki plébános bejárást, és mutatták 
meg a sajtó képviselőinek a las-
san előtűnő freskókat.

Elmondták, hogy az épületnek több 
funkciót szánnak, és bíznak benne, 
hogy a freskók a felújítás követ-
keztében megközelítőleg a teljes 
pompájukban fogják újra díszíteni a 
falakat. Az épület funkcióit tekintve, 
a plébániát szeretnék itt elhelyezni, 

közösségi programokat megvalósí-
tani, közösségi tereket létrehozni, 
zarándokhelyként is funkcionálni 
fog az épület, illetve a tárház áthe-
lyezésével múzeum kialakításában 
is gondolkodnak. Dr. Veres András 

háláját fejezte ki Ágh Péter képvise-
lő úrnak és a magyar kormánynak, 
hogy erre lehetőségük nyílik. Kirner 
Antal Zoltán plébános a már műkö-
dő és a létrehozni kívánt közössé-
gekről beszélt: évek óta jól működik 
a Mária Rádió, amely most méltó 
helyet kap az épületben, de beszélt 
arról is, hogy a zarándokok is kor-
szerű szálláshelyen pihenhetik ki az 
út fáradalmait a felújítás következ-
tében. Ágh Péter röviden összefog-
lalta a celldömölki bencés kolostor 
történetét, amelyből a kerek évszá-
mokat emelte ki: 1745-ben indult el 
Kis-Cell a zarándokhellyé válás útján 
Koptik Odó apátnak köszönhetően, 
1760-ban tették le a bencés kolos-
tor alapkövét, és 1770-ben készült 
el. 2015 tehát méltó év arra, hogy 
elinduljon a fejlesztés – hangsúlyoz-
ta a képviselő.
 »losoncz andrea

Július 18-án a müncheni magyar 
főkonzulátus meghívásának 
eleget téve érkezett a csoport 
a németországi Deggendrofba, 
a Duna-menti Országok Fesz-
tiváljára. A csoportot fogadta 
és köszöntötte Szűrös Mátyás 
kultúráért felelős konzul és 
Kovács Ferenc nemzetpolitiká-
ért felelős konzul. Az utazáson 
részt vett Söptei Józsefné al-
polgármester, aki képviselte 
városunkat az ünnepi és diplo-
máciai eseményeken.

A Kemenesalja Néptánccsoport 
első fellépése a Trudering közös-

ségi házban volt, ahol találkoztak 
a müncheni magyar civil szerve-
zetek képviselőivel. Másnap a 
deggendorfi Duna-parton mu-
tatkoztak be a táncosok a nem-

zetközi fesztivál közönségének.  
A helyi (vasi), hazai (somogyi, 
dél-alföldi) táncok mellett a Kár-
pát-medence különösen Erdély 
(moldvai, búzai, jobbágytelki, 
kalotaszegi) táncai szerepeltek 
a műsorban. A táncosok a kö-
zönség bevonásával rögtönzött 
táncházat is tartottak. A magyar 
népzene és tánc virtuozitása, ér-
zelmi gazdagsága, a stílusok és 
viseletek látványa lenyűgözte a 
nézőket. A Kemenesalja Néptánc-
csoport Pál András vezetésével 
nagy sikert aratott a fesztiválon. 
A fellépéseken a Jurta zenekar kí-
sérte a táncosokat. »

Újabb freskók kerülnek elő

A Kemenesalja Néptánccsoport Németországban

  K ö z é l e t «

Több évtizedre visszanyúló kapcsolat 
köti össze Celldömölköt az ausztriai 
Steiermark tartományban találha-
tó Neudauval. Az együttműködés a 
rendszerváltás időszakában kezdő-
dött, amikor az alsósági Berzsenyi 
Lénárd Általános Iskola felvette a 
kapcsolatot az osztrák kisváros ál-
talános iskolájával, ami tartósnak 
bizonyult, sőt később, 2003-ban vá-
rosi szinten, Makkos István polgár-
mestersége alatt meg is erősödött. 
A testvárosi megállapodást azon-

ban már Fehér László írta alá Rai-
mund Pickl-lel, 2004. június 19-én. 
Raimund Pickl-t idén június 20-án 
avatta városa díszpolgárrá, melyre 
hivatalos volt Makkos István, Cell-
dömölk korábbi és Fehér László, 
Celldömölk jelenlegi polgármestere, 
valamint dr. Varga Gáborné, az al-
sósági iskola korábbi igazgatója is.  
A celldömölkiek az eseményre egy 
Ság hegyet ábrázoló festményt aján-
dékoztak az ünnepeltnek.
 »la

Továbbra is élő a neudaui testvérvárosi kapcsolat

fehér lászló, makkos istván, dr. wolfgang dolesch 
(neudau jelenlegi polgármestere) és raimund pickl
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Celldömölk Rendelőintézetében há-
rom fogorvos dolgozik. E három fog-
orvos között oszlik el a város és a 
környező települések lakosainak álla-
milag finanszírozott fogászati kezelé-
se. Dr. Halmágyi Katalin munkáját az 
1. számú körzetben július 1-jétől egy 
fiatal fogorvos, dr. Elekes Ádám Pál 
vette át.

»Honnan indult a pályája?
– Budapesten szület-
tem, Egerben nőttem 
fel, ott végeztem gimná-
ziumi tanulmányaimat. 
Szüleim alföldi szárma-
zásúak, édesapám au-
tószerelő, édesanyám 

aneszteziológus szakasszisztens. Így 
keltette fel érdeklődésemet már a kez-
detekkor az egészségügy. Középfokú 
tanulmányaim elvégzése után a fő-
városban tanultam tovább, a diploma 
megszerzése óta pedig Szombathelyen 
dolgoztam a felnőtt fogászaton. Hobbim 
a motorkerékpározás, a sport és az in-
formatika.
»Miért épp a fogorvosi pályát választotta?
– Mindig is vonzott az egészségügy. Kö-
zépiskolai éveim során alakult ki, hogy 
ebben az irányban szeretnék továbbta-
nulni. Az volt az egyetlen nyitott kérdés, 
hogy az egészségügy melyik ágában 
képzelem el magam. Rengeteg szem-
pontot figyelembe vettem, pro és kontra 
érveket állítottam fel, végül a fogorvosi 
szakma mellett döntöttem. Célom egy 
nyugodt, stabil életpálya létrehozása, 
a celldömölki és környéki páciensek 
magas színvonalú ellátása. A fogászat 
rengeteg kihívást hordoz magában, ez 
egy izgalmakkal teli hivatás. Mint keze-
lőorvos, komoly felelősséggel tartozom 
a rendelésen megjelent emberekért, 
ugyanakkor a többi orvosi szakiránnyal 
összevetve a fogászat több és látvá-
nyosabb sikerélménnyel jár. A kezelés 
befejezése után a páciensek elégedett 
mosolya adja számomra a megfelelő 
motivációt.
»Hogyan indult a szakmai pályafutása?
– Diplomámat a budapesti Semmel-
weis Egyetemen szereztem. Az oklevél 
kézhezvétele után nem volt átmeneti 
időszak, rögtön a „mélyvízbe” kerül-
tem. A szombathelyi felnőtt fogászat 
atmoszférájában rengeteg tapasztalatot 
szereztem. Halmágyi doktornő rende-
lését átvéve Celldömölkön folytatom a 

munkát. Itt hosszú távra tervezek, a töb-
bi fogorvos és háziorvos kollégák mellé 
állva szeretnék a lakosság jó szolgálatá-
ra lenni. Ebben segítségemre lesz a je-
lenlegi asszisztensnő, Horváth Miklósné 
Tünde is.
»Milyennek látja Celldömölköt?
– Celldömölkre menyasszonyom, dr. Fe-
hér Adrienn révén kerültem. Az egye-
temi évek alatt ismerkedtünk meg, ő 
a Kiscelli Patikában dolgozik gyógysze-
részként. Ez egy kisváros, tizenkétezer 
lakosával teljesen új környezet számom-
ra. Eger és Budapest után nagy a fordu-
lat. Magát a várost szépnek találom, 
kellemes, nyugodt hangulatú, aminek 
a főváros nyüzsgése után kifejezetten 
örülök. Egyelőre kevés ismerősöm van, 
de ez a rendelőben hamarosan meg fog 
változni.
»Hogy jellemezné önmagát, amikor a 
rendelőben van?
– Fontos az első benyomás, hiszen ez 
dönti el, hogy a kezelés ideje alatt mi-
lyen lesz a légkör. Minden páciensemnél 
arra törekszem, hogy jó viszony alakul-
jon ki köztünk. Ennek egyik alappillére 
az igényekre való nagyfokú koncent-
rálás. Az orvos-beteg kapcsolatban el-
engedhetetlen a megfelelő, érthető és 
közvetlen kommunikáció. A kölcsönös 
bizalmi viszony kialakításának érdeké-
ben a páciensre, mint egyenrangú félre 
tekintek. A kezelési tervet együtt alakít-
juk ki, a szakmai szempontokon túl ter-
mészetesen figyelembe véve az egyéni 
kívánságokat, kéréseket és az anyagi 

lehetőségeket is. Alapvetőnek tartom 
a fájdalommentes kezelésre való törek-
vést. Beavatkozás előtt és közben tájé-
koztatom a pácienst arról, hogy mi fog 
történni, milyen folyamatokat fogok el-
végezni, a rendelőből való távozás előtt 
pedig a részletes felvilágosítás sem ma-
rad el a további teendőkről.
»Milyen általános fogápolási tanácsokat 
tud adni a lakosságnak?
– Kisgyermekkorban a szülők szerepe 
az elsődleges a fog- és szájápolás te-
rén. A maradó fogak hatéves kor körül 
kezdenek el kinőni, ekkorra már jó, ha 
a gyermek tisztában van az alapvető 
szájhigiéniai szabályokkal. Fontos a kö-
vetkezetesség. Ha a gyermek megérti, 
hogy miért kell fogat mosni, önállóbban 
és alaposabban fogja elvégezni azt, ami 
a saját egészségének megőrzéséhez 
szükséges. Később az iskola szerepe is 
megnő, az iskolafogászat keretében tör-
ténő ellátás során fontos, hogy az orvos 
jó benyomást keltsen a kis páciensek-
ben, hiszen ezen múlhat a későbbiekben 
a sikeres fogorvos-páciens kapcsolat. 
Folyamatos a prevenciós jellegű tevé-
kenység a helyes szájápolási szokások 
elsajátítására, egyfajta figyelemfelkeltés 
az egészséges életmód, illetve a káros 
szenvedélyek elkerülésére. Mindezek 
mellett pedig elengedhetetlen a fog-
orvos rendszeres, félévenkénti meglá-
togatása, így megelőzhetőek a komoly 
bajok. A rendelőben mindenkinek sze-
mélyre szabott javaslatokat teszek a he-
lyes szájápolásra.  »németh alíz

Tisztelet a hivatás és a páciensek irányában

» p o r t r é

Bemutatkozik dr. Elekes Ádám Pál, az 1. számú körzet új fogorvosa
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Rengetegen foglalkoznak manapság 
ékszerkészítéssel, az eladók száma 
nagy, a kitörési lehetőség kevés. En-
nek ellenére a Szuzi Design Ékszer 
fantázianév mégis ismerősen cseng 
a Celldömölkön és térségében élők 
számára. A „fedőnév” Tóth-Lukács 
Zsuzsanna munkásságát takarja, ter-
mékeinek népszerűsége pedig arra 
utal, hogy megtalálta az egyediség 
kulcsát.

»Mesélj kicsit magadról! Hogy kerültél 
kapcsolatba az ékszerekkel?
– Celldömölkön születtem, Alsóságon 
nőttem fel, majd Balatonfüredre jártam 
középiskolába. Diákéveim során virágkö-
tészetet akartam tanulni, de középisko-
lámban nem indult ilyen jellegű osztály, 
így nem maradtam szakképző évfolya-
mon. Az ékszerek iránti érdeklődés kis-
korom óta jelen van az életemben. Már 
általános iskolában is nagyon szerettem 
gyöngyöt fűzni, ezért legtöbb barátnőm-
nek, iskolatársamnak mindig volt leg-
alább egy általam készített karkötője, 
nyaklánca. A felnőtt életbe való lépés után 
sem merült feledésbe az ékszerkészítés, 
hobbimmá vált, majd szépen lassan igazi 
szeretetté, majd szenvedéllyé erősödött 
ez az érzés. Ekkor kezdtem el megtalálni 
saját stílusomat. Igazi fordulat gyermeke-
im születésekor következett be, a mun-
ka világából történő ideiglenes kilépés 
következményeként kellett valami, ami 
a kikapcsolódást jelenti számomra. Saját 
személyiségemet kreatívnak, nyitottnak 
jellemezném, szeretem a kihívásokat és 
az aktív pihenést, így kérdés sem merült 
fel bennem azzal kapcsolatban mit is sze-
retnék csinálni. Rögtön tudtam, hogy az 
ékszerkészítés fogja betölteni ezt a funkci-
ót, s azt is, hogy innentől más, komolyabb 
szerepet vesz fel majd az életemben.
»Honnan nyersz inspirációt? 
– A hétköznapok során felfedezett apró 
dolgok, apró örömök segítenek inspi-
rációhoz jutni. Minden termékembe 
igyekszem belecsempészni valami kü-
lönlegességet. Természetesen én is kö-
rülnézek különböző internetes, leginkább 
külföldi közösségi oldalakon, azonban 
minden számomra megtetsző ötletet 

átalakítok a saját ízlésvilágom, érték-
rendem szerint. Úgy gondolom, a mai 
világban már rengetegen foglalkoznak 
ékszerkészítéssel, rengetegen pedig csak 
másolják egymást. Ez azonban nem ve-
zet semmire, törekedni kell arra, hogy az 
ember mindig újat alkosson. Ezen elvtől 
vezérelve 2012-ben elkészült az első 
saját ékszerem, majd létrehoztam saját 
Facebook-oldalamat, Szuzi Design Ékszer 
néven. A névválasztás nem véletlen, ál-
talános iskolás koromban lehetőségem 
adódott egy külföldi cserediákprogram-
ban való részvételre, ahol nem tudták 
máshogy kimondani a nevem. Az ol-
dallal szerettem volna megmutatni a 
nagyközönségnek, mivel is foglalkozom 
szabadidőmben. Kezdeményezésem nyi-
tott emberekre talált, hiszen már több 
mint 1000 felhasználó kedveli oldalamat, 
ami rendkívüli boldogsággal tölt el. 
»Milyen technikákat használsz, milyen 
ékszereket készítesz?
– Kezdetben süthető gyurmából ké-
szült ékszerekkel próbálkoztam, majd az 
üveglencsés ékszerek felé fordult az ér-
deklődésem. Ez a technika egyszerűbb, 
mégis megadja a lehetőséget, hogy ki 
tudjon bontakozni benne a személyiség. 
Az üveglencsés ékszerek a mai napig 
megmaradtak, mellette viszont elkezd-
tem foglalkozni az ásványokkal is. Úgy 
gondolom, az ásványok nem csak gyö-
nyörű alapanyagok, de jótékony hatással 
vannak mind a testre, mind a lélekre. 
Egyre több tudományos munka, kutatás 
bizonyítja ezek gyógyító erejét, de szá-
mos más pozitív élettani hatás is köthető 
hozzájuk. Nem csak a gyógyításban, más 
tudományokban is fontos szerepet játsza-
nak ezek a kőzetek, mint például az ezo-
tériában és az asztrológiában. Kedvenc 
kövem a rózsakvarc, ez a szeretet, a szív 
köve, nagyon szeretem. 
»Hogyan jellemeznéd saját stílusod?
– Nem szeretem a feltűnő, rikító éksze-
reket, úgy gondolom, a kevesebb több. 
A túl harsány ékszerek ellenkező hatást 
érnek el, mint amilyet szeretnének. Ter-
mészetesen ilyen jellegű termékeket 
is lehet készíteni ízléses formában, de 
nagyon vigyázni kell, hogy kialakuljon 
egy bizonyos egyensúly a színek és a 
formák között. Ékszereimre leginkább a 
visszafogottabb, szolidan nőies stílusje-
gyek jellemzőek. Rendkívül nagy szere-
pet tölt be munkámban a jó minőségre 
való törekvés. Fontos hangsúlyozni, hogy 
az ékszereim design ékszerek. Ez azt je-
lenti, hogy nagyon trendinek, divatosnak 
számítanak, azonban alapanyagaik miatt 

sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, 
mint például az arany- és ezüst ékszerek. 
Mindenkinek külön elmondom, mire kell 
fokozottan odafigyelni az adott termék 
esetében. A legtöbb ékszer például nem 
vízálló tartósan.
»Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– Az eddigiekben nyakláncokat, karkö-
tőket, gyűrűket és fülbevalókat készítet-
tem. Nemrég felkérést kaptam egy férfi 
karkötő készítésére is. Az eredmény nagy 
tetszést aratott, így a jövőben szeretnék 
hasonló munkákat létrehozni. Régóta dé-
delgetett tervem egy különleges álom-
fogó megvalósítása. Az álomfogó nem 
csak esztétikailag nyújt szép látványt, de 
nagyon misztikus dolog is. Tavaly már el-
készítettem a „prototípust”, mely kismé-
retű, fehér és rózsaszínű, tollak és csiszolt 
ásványok díszítik, ezt szeretném tökéle-
tesre fejleszteni.
»Mikor jut időd a tervek megvalósítására?
– Leginkább este, sőt néha csak éjszaka 
tudok nekiállni egy-egy rendelésnek. 
Nem főállásúként foglalkozom az ékszer-
készítéssel, így a hétköznapi tevékeny-
ségek és a gyermeknevelés mellett kell 
megoldanom az időben történő teljesí-
tést. Két kislányom mindig lelkesen segít 
nekem, ők és az ékszereim iránt érdeklő-
dők arcán látott elégedett mosoly adják 
számomra a motivációt. 
»Milyen rendezvényeken szoktál megje-
lenni?
– Egyelőre csak celldömölki rendezvé-
nyeken veszek részt. A lakosság talál-
kozhatott termékeimmel többek között a 
Tulipánfesztiválon, a művelődési központ-
ban megrendezett karácsonyi vásáron, il-
letve a Szüreti Napokon is. A jövőben, ha 
időm engedi, szeretnék eljutni más váro-
sokba is, addig is azonban a Szuzi Design 
Ékszer névre hallgató Facebook-oldalon 
lehet ismerkedni ékszereimmel.
 »németh alíz

Szenvedélye az ékszer…

  h o b b i «

Nyereményjáték

Az újság egyik oldalán elrejtettünk 
egy kérdést, melyre a helyes vá-
lasz megtalálható a szövegben.  
A beküldők között egy nyakláncot és 
egy karkötőt sorsolunk ki. 
Beküldési határidő: 2015. augusz-
tus 19.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődé-
si Központ és Könyvtár, II. emelet 9. 
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Tisza-Kalmár György festménye-
in a lehetetlent, a lélek rezdüléseit 
igyekszik ábrázolni, amely minden-
kinél más, és minden pillanatban 
változik. Ezeket a pillanatokat a fes-
tészet tiszta eszközeivel örökíti meg, 
képeit felhasználja a gyógyításban, 
így segít a hozzá fordulóknak. A 
múlt hónapban állította ki alkotásait 
a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár Móritz Galériáján, őszre 
pedig – szintén Celldömölkön – egy 
előadássorozatot tervez.

»Hogyan és mikor került kapcsolatba a 
festészettel?
– Korán, még az általános iskolában 
magával ragadott a festészet, ami-
kor az egyik rajztanárom biztatására 
kezdtem festeni. Utána Barcsay Jenő, 
majd Borsos Miklós segítette a pályá-
mat. A rendszerváltást megelőzően 
néhány évet külföldön töltöttem, de a 
lelkem itt maradt, és néhány év után 
úgy döntöttem, hazaköltözöm. Ekkor-
tájt kezdtem természetgyógyászat-
tal foglalkozni, és az évek folyamán 
rájöttem, hogy a festészetet hogyan 
lehet a természetgyógyászattal ötvöz-
ni. Sajátos, új módszerem (amelynek 
fontos része az intuitív módon készí-
tett, tudatos színhasználattal alkotott 
festmény) csakra kép alkalmazása 
egy különleges, erre a célra kialakított 

helyiségben. A kezelés során, a kép a 
maradandó esztétikai élmény mellett 
az adott csakra stimulálásának hatásos 
eszköze.
»Hová, melyik stílusirányzatba sorolha-
tók az alkotásai?
– Alkotásaimat még kevesen ismerik, 
értik; nem lehet besorolni a szokványos 
kategóriák egyikébe sem. „Képeim” a 
festészeten túli világba vezetnek, egy 
olyan világba, amely létünk megha-
tározója. Még akkor is, ha sokan nem 
tudnak, vagy nem akarnak tudni róla. 
Egy-egy festményem a lélek közvetí-
tője – világunk és a felső világok kö-
zött – így már kultikus tárggyá válva 
képes valóra váltani sokak reményét. 
Nincs betegség – útmutatás van. Nincs 
beteg, csak tanuló van. Mindannyian 
tanulók vagyunk. Járjuk a köreinket, 

ahogy a mondás tartja. Egy képzelet-
beli spirál mentén emelkedő körök va-
lamelyikét. Remélhetőleg emelkedő, 
egyre magasabb szinten. Bár ez nem 
törvényszerű. Sokan lefelé, esetleg 
nagyot zuhanva teszik meg köreiket. 
A szerencsésebbek figyelmeztetést 
kapnak. Jeleket, akár betegségek for-
májában. Ezekre oda kell figyelni. Akik 
nem teszik, egyre súlyosabb formában 
kapják az intelmeket. Nézzünk szét 
szűkebb környezetünkben, mit látunk? 
Vannak, akik harmadszor kapják vissza 
életüket – hiába – mert nem tanultak 
belőle semmit és csak remélhetjük, 
hogy ez alkalommal talán igen. Mert 
ha nem, valószínű, hogy nem lesz több 
esélyük. Nem mindenki részesül ilyen 
kemény leckében, és ilyen kegyben. 
Meg is előzhetjük, ha az útmutatáso-
kat felismerve és megértve követjük 
azokat. Sokan az „újjászületettek” kö-
zül megváltoztak, szinte kicserélődtek, 
a saját és a közösség örömére. Megta-
pasztalhatták a nagy titkot. Évezredes 
írások tanítják ezeket, mégis csak na-
gyon kevesekhez jut el.
»Milyen tervei vannak a közeljövőt il-
letően?
– Őszre egy tanácsadással egybekö-
tött előadássorozatot szeretnék, ahol 
lehetőség nyílhatna bárki számára, 
hogy megismerkedjen közelebbről is a 
„csakraterápiás” festészettel.  »la

A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi 
egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra.
A támogatás célja: olyan, valamely 
felsőfokú oktatási intézménybe fel-
vett, kiemelkedő képességű diákok 
anyagi támogatása, akik családjuk 
szociális helyzete miatt tanulmánya-
ikat nem tudnák megkezdeni, illetve 
folytatni. A tanulmányi támogatás 
egy tanévre tíz hónapon át havi 10 
ezer forint. A támogatás odaíté-
léséről – a pályázatok alapján – a 
Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjbi-
zottsága dönt. 
Pályázati feltételek: a pályázó Ke-
menesaljához való kötődése (vagy 
Celldömölkön érettségizett, vagy 
Kemenesalján dolgozott). Azok szá-
mára, akik még nem kezdték meg 
felsőfokú tanulmányaikat, de fel-
vételt nyertek valamelyik felsőfokú 

intézménybe, jeles tanulmányi átlag 
a középiskola utolsó két osztályát te-
kintve. Azok számára, akik már vala-
melyik felsőfokú oktatási intézmény 
hallgatói, az utolsó két félév jeles ta-
nulmányi átlaga. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: egy 
saját kézzel írt önéletrajzot, amely 
kitér a család anyagi helyzetére és 
a pályázónak a választott hivatásá-
val kapcsolatos terveire, valamint a 
szükséges bizonyítványok és szülői 
keresetigazolások másolatát.
A pályázat beküldési határideje: 
2015. augusztus 25. (Cím: Keme-
nesaljai Baráti Kör, 9500 Celldömölk, 
Dr. Géfin tér 1.) 
A pályázatok augusztus 31-ig kerül-
nek elbírálásra. A döntésről a pályázó 
legkésőbb szeptember 15-ig értesí-
tést kap.

Tisza-Kalmár György, a lélek festője

Tanulmányi támogatás
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Idén nyáron is számos táborozási le-
hetőséget kínált a város a szünidőt 
töltő kisdiákoknak. A szülők és a 
gyerekek megannyi tematikus tábor 
közül választhatták ki az érdeklődé-
sükhöz legközelebb álló nyári elfog-
laltságot.

A Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár ezúttal is több, tematikus 
táborlehetőséget is meghirdetett, a 
június végi olvasótáborok mind meg 
is teltek könyvkedvelő gyermekekkel. 
Mint minden alkalommal, ezúttal is egy 
adott könyv köré épült a tematika, amit 
a hét alatt közösen olvastak el, majd 
játékos vetélkedők és egyéb foglalko-
zások formájában dolgoztak fel. Több 
korosztály számára is indultak turnu-
sok, így a kiadott könyvek is főként az 
ő életkori sajátosságaikkal foglalkoztak. 
A hétfőtől péntekig tartó táborban nem 
csak az olvasás kapott szerepet. A fia-
taloknak a könyvbújás mellett lehető-
ségük volt a gyermekkönyvtár kötetlen 
használatára, így számítógépezhettek, 
Xboxozhattak is. Június 29-től pedig in-
dult a kézműves tábor, ahol a fiatalok 
szakemberektől sajátíthatták el a kü-
lönböző kézműves foglalkozások for-
télyait. Augusztus 3-tól ismét indult a 
Magtár tábor Nemeskocsban, ahol Illés 
Erika szobrászművész és Kreif Zsuzsan-
na iparművész fogadta a művészetek 

iránt érdeklődő gyerekeket. A fiatalok 
az egyhetes turnus alatt szakmai segít-
séggel próbálhatták ki a különböző kép-
zőművészeti ágak technikáit, melyen 
keresztül szabadon bontakoztathatták 
ki kreativitásukat és fejleszthették te-
hetségüket.

• • •
Nem csak a KMKK szervezett azonban 
nyári táborokat, a Kemenes Vulkánpark 
július 27. és 31. között várta a termé-
szettudományokat kedvelő fiatalokat 
Bolygóközi kalandozás címet viselő 
táborába, ahol különböző játékos fog-
lalkozások keretében mélyíthették el 
a gyerekek csillagászati ismereteiket. 

Ahogy azt a látogatóközpont honlapja 
is hirdeti, a Kemenes Vulkánpark 2013-
as megnyitása óta egyik fő feladatának 
tekinti a fiatal generáció tehetség-
gondozását, valamint a legkisebb kor-
osztály természettudományok iránti 
figyelemfelkeltését. Ezért is szervez 
minden évben a tanulni vágyó, érdek-
lődő természetű gyermekek számára 

színes programokat tartalmazó temati-
kus táborokat, ahol a gyerekek játszva 
bővíthetik a természettudományokról 
szerzett ismereteiket. A Vulkánpark ál-
tal szervezett táboroknak valóban egy-
re nagyobb a népszerűségük, ami nem 
csak színes programoknak köszönhető, 
de a látogatóközpont munkatársainak 
fáradhatatlan szervezését és lelkes hoz-
záállását is dicséri. A résztvevő kisgye-
rekek mindannyian szívesen számoltak 
be a táborban szerzett élményekről és 
tapasztalatokról, és nem hagynák ki jö-
vőre sem a bolygóközi kalandozásokat.

• • •
Az egyéb foglalkozások mellett termé-
szetesen a sport sem maradhatott ki 
a város kínálatából, a Vulkán Vízisport 
Egyesület idén – júniustól július végéig - 
több turnusban is várta az úszni vágyó-
kat, kezdőket és haladókat egyaránt. 
Az úszótábor elsődleges feladata volt, 
hogy az egész napos programok során 
a gyerekek elsajátítsák, illetve elmélyít-
sék az úszástudásukat, mindezt jó han-
gulatban, játékos programokkal. Habár 
a tábor alapvető célja egyértelműen az 
úszásoktatás volt, természetesen nem 
maradhattak ki a különböző szárazföldi 
programok sem, a tábor vezetői szá-
mos egyéb szórakoztató, közösségépítő 
programmal várták a fiatalokat. Idén 

az elmúlt évek legsikeresebb úszótá-
boros szezonját zárta a Celldömölki 
Úszóegyesület. Közel 100 gyermek 5 
héten keresztül választhatta a sportos, 
egészséges és változatos programot. 
Az edzők célja az egyesület utánpót-
lása volt és a sport népszerűsítése.  
A foglalkozások eredményességét pe-
dig mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
szeptembertől sok új tag várható, akik a 
táborokban kaptak kedvet az úszáshoz. 
Az edzők mindemellett továbbra is vár-
ják az úszni vágyó gyermekeket, akár  
4 éves kortól.

• • •
A Soltis Lajos Színház is minden évben 
meghirdeti hagyományos nyári táborát, 
ahova sok szeretettel és szakértelem-
mel várják a fiatal amatőr színjátszó-
kat. Az idei szakmai felkészítő már a 
tizennyolcadik volt a sorban, mely nem 
csak a nyár tartalmas, hasznos eltölté-
sét szolgálta, de a következő színhá-
zi évadot is megalapozta. Habár idén 
valamivel kevesebben voltak a meg-
hívott tanárok, mindez azonban nem 
érződött a tábor színvonalán. Ezúttal is 
három csoportban zajlottak a foglalko-
zások, melyek nem csak a táborozók 
prezentációs készségeinek fejlesztését 
szolgálták, de nagy hangsúlyt fektettek 
a mozgásgyakorlatokra is, idén a kung-
fu alapjaival ismerkedhettek a részt-
vevők. Idén először a soproni Petőfi 
Színház színi tanodája is csatlakozott 
a Soltis nyári táborához, akik szintén a 
következő évad előadásain dolgoztak.  

A színház gyerekstúdiósaihoz is érkeztek 
külsősök, így összesen kilencen vettek 
részt az Ecsedi Erzsébet által tartott fog-
lalkozásokon. Természetesen a 2015-ös 
tábor sem érhetett véget a nyilvános 
táborzáró nélkül, a résztvevők július 11-
én a Soltis Színház kamaraépületében 
mutatták be, mennyire volt eredmé-
nyes az egyhetes felkészítő tábor.
 »németh nóra

Nyári táborok széles választéka a szünidőben
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Első alkalommal került megrendezésre 
hagyományteremtő szándékkal a Keme-
nesaljai Vadásznapok és Trófeakiállítás. A 
háromnapos rendezvény lebonyolítására 
a Vulkán fürdőn került sor július 24–26. 
között. Péntek délután hat órakor ünne-
pélyes megnyitóval vette kezdetét a va-
dásznapok programsorozata. Elsőként a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Majthényi 
László lépett színpadra, aki beszédében 
Kemenesalja előnyös földrajzi fekvését 
méltatta, mely lehetőséget nyújtott a ren-
dezvény szervezőinek, hogy Vas és Veszp-
rém megye vadásztársaságait egyaránt 

mozgósítsa, szorosabb kapcsolatot kiépít-
ve ezzel a két megye között. Ezt követően 
Gagyi István, a Vas Megyei Vadászkamara 
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. 
Beszédében elmondta, a vadászat egy 
ősrégi hagyomány, mely manapság már 
szigorú szabályok mellett, a vadlétszám 
szinten tartásának és a vadállomány vé-
delmének előtérbe helyezésével zajlik. 
Ezután Lakatos Pál, a Safari Club Inter-
national térségi alelnöke lépett az emel-
vényre, aki hangsúlyozta, a mesterséget 
űzők nem hobbiból ölnek, hanem szenve-
délyből vadásznak. A vadászok mindegyi-
ke egyben szakács, borász, kicsit erdész, 
kicsit mezőgazdász, de kereskedő, s ma-
napság már az sem árt, ha jó üzletem-
ber is. A vadászatnak nem csak haszna, 
hanem számottevő költségei is vannak, 
amelyeket ki kell gazdálkodni. Nem is 
lehet jó vadász az, aki nem ismeri úgy a 
környezetét, mint a tenyerét. Emellett se-
gítséget is várnak az emberek a vadkár, a 
dúvadak ellen, és ezt a segítséget meg-
kapják a vadászoktól. Végül Fehér László, 
Celldömölk polgármestere köszöntötte a 
vadászokat, ismertetve a város múltját, 
hangsúlyozva földrajzi adottságait és ter-
mészeti kincseit. Az ünnepélyes megnyitó 

zárásaként a TDM elnöke, Heinrich Máté 
adott át díjakat azoknak, akik pályájuk so-
rán sokat tettek a térségi vadászatért és 
vadásztársadalomért. Elismerésben része-
sült idősebb Bakó László, Czillinger Gyula, 
Keresztúr Csaba, valamint Rudolf Wiedner, 
az esemény egyik fő szervezője. A ren-
dezvény megnyitóját az Őzhívásra várva… 
című trófeakiállítás megnyitója követte, 
ahol a térségből származó vadak mellett 
a térségből származó vadászok elejtett 
zsákmányainak trófeái kerültek kiállítás-
ra. A megnyitót követően kezdetét vette 
a háromnapos rendezvény színes prog-
ramsorozata. A második nap egyik leg-
népszerűbb attrakciója minden bizonnyal 
a Téglagyári tónál megrendezett kutyabe-
mutató volt, ahol a megjelent egyletek és 
szövetségek mutattak be különböző va-
dászati elemeket az érdeklődők számára. 
Szintén nagy népszerűség övezte az utolsó 
napon megrendezett solymászbemutatót. 
Az előadás alatt a közönség testközelből 
tapasztalhatta meg, hogy ejtik el zsák-
mányukat a ritka madarak. Mindemellett 
a hétvége folyamán a bemutatókkal és 
egyéb programokkal párhuzamosan kü-
lönböző gyerekfoglalkozásokkal, mint az 
ugrálóvár, a népi fajátékok és az íjászat, 
valamint helyi termékek kirakodóvásárá-
val és bemutatójával várták a szervezők a 
rendezvényre látogatókat. »gyi – nn 

Kilencedik alkalommal rendezte meg a Cell-
dömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
városban immár hagyományosnak számító 
Roma Napokat. Az esemény lebonyolításá-
ra a tavalyi évhez hasonlóan a Téglagyári tó 
melletti rendezvénytéren került sor. Augusz-
tus 7-én, péntek este zenés mulatsággal 
vette kezdetét a kétnapos rendezvény, majd 
augusztus 8-án kulturális programokkal és 
vetélkedőkkel folytatódtak a nemzetiségi 
napok. Ismét birtokba vehették a színpadot a 
tehetséges roma fiatalok, hogy „Ki mit tud?” 
keretében adjanak számot kvalitásaikról. A 
zenés-táncos produkciók után szépségver-

seny következett, idén három korcsoportban 
mérettettek meg egymással a roma lányok, 
asszonyok. Délután hat órakor a rendezvény 
hivatalos megnyitójára is sor került, mely-
nek keretében Fehér László polgármester 
ünnepélyesen is köszöntötte a megjelen-
teket. A város polgármestere hangsúlyozta, 
a Roma Napoknak mostanra Celldömölk 
egyéb fesztiváljaihoz és nagyrendezvényei-
hez hasonlóan kiemelt jelentősége van, ösz-
szetartó erejű a roma nemzetiség számára. 
Külön köszönettel illette többek között Ba-
konyi Lászlót, a Celldömölki Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat elnökét, akinek lelkes 

szervezésével évről évre megvalósulhat a 
rendezvény. A köszöntő után díjátadás kö-
vetkezett, a színpadon Horváth Ernő Zsolt, 
a Vas Megyei Roma Önkormányzat elnöke, 
Fehér László polgármester, Lengyel László 
alpolgármester és Bakonyi László, a nem-
zetiségi önkormányzat elnöke jutalmazta 
a főzőverseny, a „Ki mit tud?” és a szép-
ségverseny legeredményesebb indulóit. A 
programok hajnalig tartó zenés mulatsággal 
folytatódtak, melynek keretében többek kö-
zött az est sztárvendége, a Kreol együttes 
szolgáltatta az autentikus talpalávalót.
 »németh n.

A Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület programjaként köszönthettük 
városunkban a brit illetőségű Troubadour 
Reunion együttest augusztus 2-án. 

Az angol Troubadour Reunion együttes 
az elmúlt évszázad 70-es éveinek mára 
már klasszikussá vált énekes-költőit mu-
tatta be egy akusztikus koncert kereté-
ben a Kemenesaljai Művelődési Központ 

és Könyvtár aulájában. A műsorban 
hallhatóak voltak Carly Simon, Carole 

King, Joni Mitchell, Janis Ian, Cat Ste-
vens, James Taylor és Neil Young dalai. 
Az Angliából érkező együttes tagjai: Ian 
Entwistle, Sue DeSouza, Ally Todd, Keith 
Jones és Irene Entwistle. Fehér László 
polgármester köszöntötte az együttes 
tagjait, majd megköszönte a színvonalas 
előadást az együttes tagjainak. Egy-egy 
évfordulós könyvet és Ság hegyi bort 
kaptak ajándékba. Polgármester úr kü-
lön megköszönte Markó Péternek, hogy 
évről évre érdekes előadókat, együtte-
seket hoz el városunkba. »gyi

Kemenesaljai Vadásznapok

Nemzetiségi napok a roma kultúra jegyében

Előtérben a zene
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Egész napos program várta a hagyományo-
san augusztus első hétvégéjén megrende-
zett falunap résztvevőit Mesteriben. Kora 
reggel lovas kocsis felvonulás, zenés éb-
resztő figyelmeztette az ott lakókat a nagy 
napra. Volt reggeli futás és kerékpározás, de 
a nagy melegben nem sokan vállalkoztak 
erre a kihívásra. Annál többen jelentek meg 
már kora délután a focipályán, ahol Mesteri 
első és második csapata, valamint Tokorcs 
legjobbjai mérték össze tudásukat. Ebből a 
vetélkedőből Tokorcs került ki győztesen. 
Mintegy 30-an neveztek be a 11-es rúgó 
versenybe, amelyet Pencz Dominik, Mesteri-
ben igazolt focista, alsósági lakos nyert meg. 
Közben megtörtént a Vulcano Vendégház 
avatása. A Ság hegy lábánál Mesteri szívé-

ben elhelyezkedő Vulcano Vendégház mind-
össze 800 m-re van a helyi termál fürdőtől. 
Vár minden pihenni, energiával feltöltődni 
vágyó vendéget. A kirándulni vágyókat a 
Ság hegy tanösvényei és a kráter mélye ejti 
rabul. A környéken lovaglási és kerékpáro-
zási lehetősége is van a vendégnek. A ven-
dégházat Lórántfy Tibor polgármester, Söptei 
Józsefné, Celldömölk alpolgármestere és a 
tulajdonos, Horváth Dániel avatták fel a szép 
számban megjelent helyiek és vendégek 
részvételével. A Celldömölki Önkormányzati 
Tűzolótóság bemutatója a legnagyobb sikert 
a gyerekek körében aratta. Főtt a babgulyás, 
amelyet a versenyek díjainak átadása után 
kóstolhatott meg a népes vendégsereg. Az 
Energy Dabaston, Kapui Gyula és Dala Ferenc 

zenés műsora következett. A legkitartóbbak 
kora hajnalig helytálltak, állítólag utána, 
napközben is legények maradtak, amikor 
mindent a helyére kellett pakolni. »gyi

Családias hangulat, ínycsiklandó illatok 
a bográcsokból, ünneplő kicsik és na-
gyok, számos izgalmas, érdekes prog-
ram. Ez jellemezte a tokorcsi családi 
napot július 11-én. A családi nap egyik 
szervezője, Nagy Mária hívta fel a figyel-
münket Bertalan Balázs makett-kiállítá-
sára, amelynek a faluház emelete adott 
otthont. A makettező Bertalan Balázzsal 
beszélgettünk:

»Mióta foglalkozol makettezéssel?
– 2000-ben kezdtem, szinte a nulláról. Min-
dig is érdekelt a történelem, főként a má-

sodik világháború. Sokat olvastam róla és 
izgatott, hogyan nézhettek ki ezek a harci 
járművek, főként a repülők. Ezért kezdtem 
makettezéssel foglalkozni, hiszen a maket-
tek jelentik a „megfogható történelmet”.
»Hogyan készül egy-egy alkotás? 
– Minden könyvet begyűjtök a második 
világháborús repüléssel kapcsolatban, és 
amikor látok valami számomra érdekeset, 
akkor megépítem és a megfelelő festést 
alkalmazom. A hagyományos technikával 
dolgozom, ecsettel szeretek festeni. Sokat 
segít, hogy 2013 januárjában csatlakoztam 
a celldömölki Makett Klub-hoz, mert így 

megoszthatjuk egymással a tapasztalatain-
kat, elképzeléseinket. 
»Mennyi ideig készül egy-egy mű? 
– Az első makettek szinte egyik napról a 
másikra elkészültek, aztán ahogy mind mé-
lyebben tanulmányozom a szakirodalmat, 
úgy nő egy-egy gép megépítésének ideje: 
most már hetek, hónapok alatt lesz teljes. 
Ehhez persze hozzájárul, hogy kevesebb idő 
jut a munka, család, otthoni teendők mel-
lett a makettezésre. 
»Melyik a kedvenc darabod?
– Mindig az aktuális munka, amit éppen 
készítek. Persze mindegyik kedves szá-
momra: akár a kialakítása, akár a festése 
miatt, akár egy-egy elhozott díj miatt kü-
lönleges. »bl

Az Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesü-
letek és Klubok Országos Szövetsége 
Regionális Fórumát szervezte meg a cell-
dömölki Új Barátok Alkoholizmus Elleni 
Egyesület Balatonrendesen, a városi ifjú-
sági táborban május 22-24-én. Az előző 
évek rekreációs táborozása helyett a fó-
rum 2015-ben az alkoholizmusról, a civil 
önsegítő közösségek szerepéről, szerve-
zetfejlesztésről és hálózatépítésről szólt.

Négy megyéből több mint 60 résztve-
vő pénteken, szombaton és vasárnap 
is előadásokat hallgatott meg, majd 
csoportokon beszélték meg az elhang-
zottakat. Gyarmati Norbert az Országos 
Klubszövetség elnöke, a program koordi-
nátora mellett Szombathelyről Dr. Nyuli 
László addiktológus főorvos, Dr. Halász 
Gyöngyi mentálhigiénés és addiktológus 
orvos, Viszked Csaba egyetemi szociális 
munkás tartottak előadást a szenve-
délybetegségről, gyógykezelésről, a 
kezelés során felmerülő jogi problémák-
ról, nehézségekről, rehabilitációról, a 
társfüggőségről, a társküzdő szerveze-
tek azonos és különböző módszereiről. 
Pápáról Birloni István szocioterapeuta a 
csoportokon belüli konfliktus kezelésére 
játékos módszert mutatott. Szombaton 
délután egészségállapot-felmérést vé-
geztek a Pszichiátriai és Addiktológiai 
Rehabilitációs Osztály – Intaháza – OKJ-s 

ápolónői, Kemenesné Vadászy Szilvia 
és Solymos Attiláné. Vidám, mosolygó 
személyiségükkel a résztvevőket bátorí-
tották a mérésekre. Ugyancsak szomba-
ton került sor kerekasztal beszélgetésre, 
a résztvevők a társküzdő szervezetek 
képviselői között: Katolikus Alkoholis-
tamentő Szolgálat (KASZ), Alcoholics 
Anonymus (A. A), Alkoholizmus Elleni 
Klubok (A. E.) Pais Tamás egészségfej-
lesztő, szociális munkás Zalaegerszegről 
és Perlaki László addiktológus konzul-
táns Pápáról közös előadást tartottak a 
kórházon belüli csoportokról, majd Zala-
egerszegről Németh Miklós civil aktíva 
tanú- és bizonyságtételével ért véget a 
rendkívül érdekes előadássorozat. Va-
sárnap délután a program nagycsoport-
tal zárult. 
A program a Norvég Civil Alap pályá-
zati támogatásával valósult meg.
 »jánossy árpádné

Nagy érdeklődés övezte a falunapot Mesteriben

Makett-kiállítás, családi nap Tokorcson

Regionális fórumot szervezett az Alkoholizmus Elleni Egyesület

vélemények, észrevételek, javaslatok, kritikák  
az előadásokon elhangzottakhoz
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Ki vigyázott nyáron a gyermekre?
»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA »FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Az idén sajnos úgy alakult, 
hogy a párom munkanélküli 
lett, így viszont nagyban hozzá 
tudunk járulni a kis unokáink 
felügyeletéhez. Habár a gye-
rekek szülei dolgoznak, de ők 
is igyekeznek ilyenkor szabad-
ságra menni, amit szerencsére 
a munkáltatóik is tolerálnak, 
így nem marad el a közös 
nyaralás sem. Amikor pedig 
nálunk vannak az unokák, 
igyekszünk minél több prog-
ramot szervezni nekik, például 
elmegyünk fagylaltozni, kirán-
dulni, túrázni, de ebben a nagy 
kánikulában sokat látogatjuk a 
strandot is.

Németh 
Dániel

Óvodáskorú kistestvérem van, 
így a mi családunkban is prob-
lémát jelent a nyári gyerek-
felügyelet. Szerencsére csak 
egy hónapra zár be az óvoda, 
így csak júliusban kell meg-
oldani a húgom elhelyezését. 
Hárman vagyunk testvérek, a 
nővéremmel mi is kivesszük 
a részünket a nyári felügye-
letből, a szüleimmel felvált-
va vigyázunk a kishúgomra. 
A családi nyaralást is erre az 
időszakra szoktuk időzíteni, 
idén is eltöltöttünk egy kö-
zös hetet Keszthelyen, ahova 
egyébként szinte minden év-
ben visszajárunk.

Nyáron a gyerek elhelyezé-
se probléma, mivel mi szülők 
folyamatosan dolgozunk. Pró-
bálunk maximálisan mellette 
lenni, de néha kénytelenek va-
gyunk egyedül hagyni. Már kö-
zel tíz éves a kisfiam, így már 
megvalósítható, hogy egy-két 
órára egyedül maradjon, amit 
ki tud tölteni önálló játékkal. 
A kedvenc a számítógép, és 
meggyőződésem, hogy ennek 
a korosztálynak ez jelenti a jö-
vőjét, és az életre is felkészíti 
őket. Emellett természetesen 
próbálunk arra törekedni, hogy 
a lehető legtöbbet legyünk 
vele.

Egy kislányom van, nemrég 
ünnepelte a negyedik születés-
napját. Nyáron sokat vagyunk 
vele a párommal szabadságon, 
sajnos a legtöbbször inkább 
csak felváltva. A gyerekfel-
ügyeletből a nagyszülők is 
kiveszik a részüket, szívesen 
vigyáznak az unokára. Most 
már elég idős ahhoz is, hogy 
táborba menjen, idén egy 
egyhetes úszótáborba írattuk 
be, ahol az úszás mellett sok 
egyéb programot is szervez-
tek a gyerekeknek. A lányom 
nagyon élvezte a tábort, így 
valószínűleg jövőre is részt fog 
majd venni rajta.

Papp 
Péter

Németh 
Józsefné

Murkó 
Mária

Nyárbúcsúztató
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesülettel

2015. augusztus 29-én (szombaton)
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár előtti téren

16 órától GURUL A VÁROS vetélkedő!
Kategóriák: görkorcsolya, kerékpár, roller.

Két korcsoport: 
óvodások és alsó tagozatosok, 

valamint felső tagozatosok és középiskolások részére.
Nevezés kezdete: 

15 órától a szervezőknél.

19 órától fellép a népszerű szombathelyi MOKKA TRIBUTE BAND!
Bulizzunk a 70-es, 80-as évek rock slágereire, 

a közkedvelt bulizenekar saját számaira!

A koncert közben játékkal szórakoztatjuk a közönséget.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár várja az érdeklődőket.

A rendezvény házigazdája Fehér László polgármester, 
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke.

A rendezvényre a belépés ingyenes.

Celldömölk Város Önkormányzata és a JUFA Ungarn Kft.
meghívja Önt, Családját és Barátait

a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 
10. születésnapi rendezvényére

„Már 10 évesek vagyunk – ünnepeljük együtt a fürdő szülinapját”

2015. augusztus 20.

Folyamatos programjaink:
10.00–18.00 óra

Ugrálóvár
11.00–15.00 óra

Kézműves foglalkozás
14.30–17.00 óra

Arcfestés, csillámtetoválás

Nagyszínpad:
13.00 óra Free kid aerobik műsora

13.30 óra „Sziporka ” Mazsorett Csoport
14.00 óra Nyári dallamok némi humorral a Soltis Színház előadásában

15.00 óra A bolgár Zvezditza néptáncegyüttes műsora
15.45 óra Zumba

17.00 óra Születésnapi ünnepi köszöntők
Boldog szülinapot! – közös tortázásra hívjuk 

és várjuk Kedves Vendégeinket

18.00 Sztárvendég: CSOBOT ADÉL
19.00 óra Fellép a Syrius Shadows Band

Napközben zenél a BP Sound

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Augusztus 20-án a belépő 

(mely fürdőzésre és a programokon való részvételre is jogosít egész nap) 
MINDENKINEK 700 Ft/fő.

 – közös tortázásra hívjuk 
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Az előző szezon nemzetközi bronzér-
me után, ebben az évben is a Férfi 
Klubcsapatok Szuperligájában indul a 
CVSE-Swietelsky-Wewalka magyar baj-
nok asztalitenisz-csapata. Klampár Tibor 
együtteséből a Linz gárdájához távo-

zott Kosiba Dániel, helyére a Komlótól 
Lindner Ádám tér vissza Celldömölkre. 
A Fazekas Péter, Lindner Ádám, Ecseki 
Nándor alkotta csapat az idén is a dön-
tőt veszi célba a KSZL-ben, remélhetőleg 
a csoportmeccsek után ezúttal köny-

nyebb lesz a sorsolás, mint volt a tavalyi 
évben, amikor a fináléba jutásért a ko-
rábbi győztes, horvát Dr. Casl Zagreb-et 
sodorta a balszerencse a celliek útjába. 
Akkor a minimális hazai győzelem után, 
egy viszonylag sima vereség követke-
zett a zágrábi visszavágón, és az osztrák 
Stockerau elleni kettős győzelemmel 
sikerült megszerezni a bronzérmet. Az 
idei mezőny csoportbeosztása már el-
készült, a CVSE-Swietelsky-Wewalka az 
egyetlen négytagú „C” csoportba került. 
Az ellenfelek: Csehország U21 csapata, 
Szlovákia U21 csapata és a szlovén NT 
Center Otocec. A másik két csoport be-
osztása:
„A” csoport: SK Vydrany (SVK), Ausztria 
U21, Pénzügyőr
„B” csoport: UTTC Stockerau (AUT), Szlo-
vénia U21, SKST FEROMAX Bratislava 
(SVK) »csuka l.

A nyári szünet után újra munkába álltak 
a Celldömölki VSE NB II-es női kézilabdá-
zói. Mint azt Rozmán Gergőtől megtud-
tuk, a múlt hét elején kezdték meg az 
alapozást a hölgyek. A játékosállomány 
még nem tekinthető véglegesnek, hisz 
távozók és érkezők még egyaránt lehet-

nek, de nagy változásokra nem kell szá-
mítanunk, a csapat nagy része együtt 
marad. A bajnoki rajtig még egy hónap 
van hátra, de felkészülési mérkőzéseken 
már pályára lép a gárda, több alkalom-
mal is. Szeptember 5-6-án Bükön vesz 
részt a CVSE egy rangos felkészülési tor-

nán, és a Szombathelyi Kézilabda Klub 
és Akadémia együttesével is több ízben 
megmérkőznek. A csapat szezon előtti 
bemutatását következő lapszámunkban 
olvashatják, kedves Olvasóink!
 »csuka lászló

Július 19-én elrajtolt a II. Celldömölki 
Open Nemzetközi Nyílt Sakkverseny. 
A Szomju László emlékére rendezett 
bajnokságra ismét színvonalas me-
zőny nevezett, a helyi érdekeltségű 
versenyzők pedig ezúttal is kiemelke-
dően szerepeltek az egyhetes próbán.

Július 19-én immár második alkalom-
mal rendezték meg a Celldömölki Open 
Nemzetközi Nyílt Sakkversenyt a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
Móritz Sándor Galériáján. A bajnokság 
vasárnap délután két órakor ünnepélyes 
megnyitóval vette kezdetét, ahol beszé-
det mondott többek között Fehér Lász-
ló polgármester, valamint Czupor Attila, 
a verseny egyik főszervezője. Ahogy a 
beszédekben is elhangzott, az elmúlt 
években már több nagyszabású verseny 
is megrendezésre került Celldömölkön, 
amelyek után a résztvevőktől pozitív 
visszajelzések érkeztek, a szervezést és 
a várost is nagyon színvonalasnak, szim-
patikusnak találták. Így jött az ötlet ta-
valy az első open megrendezéséhez.  
A bajnokságot ezúttal Szomju Lászlónak, a 
helyi sakkélet vezető egyéniségének tisz-

teletére ajánlották fel a szervezők, akik az 
ünnepélyes megnyitón a fiatalon elhunyt 
sakkedző családját is köszöntötték. Habár a 
tavalyi nevezésekhez képest idén alulma-
radt a jelentkezők száma, ez azonban nem 
befolyásolta sem a verseny, sem a me-
zőny színvonalát. Az idei évben 27 játékos 
ült a táblákhoz az egyhetes bajnokságon.  
A verseny a hagyományos 9 fordulós sváj-
ci rendszerben, két kategóriában zajlott. 
Az első kategóriában, a 2000 élőpont 
felettiek mezőnyében 15-en, a második 

kategóriában, a 2000 élőpont alatti me-
zőnyben 12-en mérkőztek egymással.  
A FIDE értékszámszerző versenyen végül a 
győri Vertetics Attila győzedelmeskedett. 
A második Celli Opennek természetesen 
idén is voltak helyi érdekeltségű indulói, 
összesen öten versenyeztek a város kép-
viseletében. Közülük a legjobban Czupor 
Attila teljesített, aki az „A” csoportban 
holtversenyben végzett a hatodik helyen, 
Piri Tamás legeredményesebb 1800 élő-
pont alattiként különdíjat nyert, Galovich 
Máté pedig a legjobban teljesítő élőpont 
nélküli versenyzőként térhetett haza a 
bajnokságról. »nn

Elkészült a Szuperliga sorsolása

Elkezdték a felkészülést a lányok

Celldömölki Open másodszor

a sakkverseny névadójának családtagjai, valamint a versenyzők és kísérőik láthatók

A CVSE-Swietelsky-Wewalka tervezett menetrendje:

szeptember 08. CVSE-Swietelsky-Wewalka – NT Center Otocec

szeptember 15. Szlovákia U21 - CVSE-Swietelsky-Wewalka

október 20. Csehország U21 - CVSE-Swietelsky-Wewalka

október 27. NT Center Otocec - CVSE-Swietelsky-Wewalka

november 10. CVSE-Swietelsky-Wewalka – Szlovákia U21

november 24. CVSE-Swietelsky-Wewalka – Csehország U21

Kérdés: Mi Zsuzsanna kedvenc ásványa?
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» s p o r t

A nyári szünet utáni legjobb hír, hogy nincs 
bombasztikus hír. Együtt maradt a csapat 
és edző, legalábbis a felnőtt korosztály já-
tékosai úgy döntöttek, hogy gyakorlatilag 
ugyanazzal a kerettel vágnak bele a követ-
kező idény pontvadászatába. Természete-
sen azért vannak változások, nem akarva 
megbántani a végleg, vagy átmenetileg 
távozókat, de igazából a csapat az átiga-
zolási időszakban tovább erősödött. Visz-
szatért a csapatba Győrvári Gábor (1981), 
ő emblematikus alakja a celli focinak, 
meghatározó szereplője volt az ún. Antók 
korszaknak is már. Nagy erősítést jelenthet 
Sinka Gábor (1987), aki viszont a sárvári 
foci emblematikus alakja, a 2013/14-es 
évadban 42 góljával utcahosszal lett me-
gyei gólkirály. Abban az évadban a Sár-
vár-Cell 3-0-s meccsen mindhárom hazai 
gólt ő szerezte. Akkor nem szerettük any-
nyira, de most sok szép (és kevésbé szép) 
találatot kívánunk neki és persze azt, hogy 
ismét gólkirály legyen. A felnőtt csapatnál 
is számításba vehető igazolásnak számít 
Gorácz Máté (1997), aki Kemenesmaga-
siból indulva a Haladás korosztályos csa-
patából (U21) igazolt Cellbe. Távozott az 
együttestől Pungor Norbert, Lendvai Gábor 
(ő munkahelyi elfoglaltság miatt átmeneti-
leg) és Mógor Krisztián, aki az elmúlt évad-
ban nem sok lehetőséget kért és kapott 
a felnőtt csapatban, többször az U21-ben 
játszott. Most a Kemenesaljába igazolt a 
tehetséges játékos, a nyáron a szakosztály 
vezetésnek egyébként a veretlenül bajnok 
U21-es csapat szétszéledése okozta talán a 
legtöbb fejfájást. Az utolsó bajnoki mecs-
csen szóhoz jutó 15 játékosból 7 igazolt 
el, főleg Uraiújfaluba, Vönöckre, de jutott 
játékos Nagysimonyiba és Szergénybe is. 
A csapatok után beszéljünk a felkészülés-
ről, több, zömében hazai pályán lejátszott 
edzőmeccs mellett az idei nyarat két torna 
is színesítette. Csornán rendezték a ha-
gyományos Mitropa Kupát, amin a Vas és 
Győr megyei bajnok mellett Szlovákiából 
a Galanta, Ausztriából az Oberwart együt-
tese vett részt. Mindkét külföldi csapat a 
megyei szintnél magasabb osztályban ját-
szik hazájában, a celliek jól helyt álltak, de 
mindkettőjüktől kikaptak. A másik torna 

az 1979-től megszervezett az előbbinél is 
hagyományosabb „Négy városok tornája”, 
amit idén Lentiben rendeztek. A házigazda, 
aki a Zala megyei bajnokság negyedik he-
lyén végzett, be is zsebelte az első helyet, 
éppen ellenünk nyerve a döntőben. Addig 
mi az első nap vertük a megyei rivális Kör-
mendet, míg a negyedik résztvevő a So-
mogy megyei II. osztály középmezőnyéhez 
tartozó Barcs idén kilógott a sorból, mind 
a házigazdáktól az első nap, míg a kisdön-
tőben a Körmendtől tíz gól fölött kaptak. 
Eredményességben, ha talán nem is sike-
rült a felkészülés maradéktalanul, az erős 
ellenfelekkel történő lendületbe kerülés, 
a kísérletezgetésből leszűrt tapasztalatok 
meghozzák minden bizonnyal a befek-
tetett munka hozadékát, majd a bajnok-
ságban, illetve a Magyar Kupa országos 
főtábláján. A szezon, mire ez a cikk meg-
jelenik, már meg is indult a Magyar Kupa 
országos első fordulójának hétközi mecs-
csével, a sorsolás a Fejér megyei bajnok 
Ivánccsal hozta össze a csapatot. Az iváncsi 
klub ugyanúgy jelentős fölénnyel bajno-
ki címet szerzett, mint a Cell, és abban is 
hasonlatos a két klub teljesítménye, hogy 
ők is megnyerték a megyei Magyar Kupa 

sorozatukat is. Idén egyébként már ebben 
az első fordulóban bekapcsolódtak az NB 
I-es csapatok is a nemzetközi kupákban 
(le)szerepelt csapatok kivételével, de lép-
jünk csak egy lépcsőfokot felfelé egyelőre. 
Aztán augusztus 15-én beindul a bajnok-
ság a Vép elleni hazai találkozóval, nem 
könnyű meccsel, de hát a hírek ilyenkor, 
mint máskor is, arról szólnak, hogy min-
den csapat erősített, mindenki bizakodó. 
Bizakodó a három újonc is a szombathelyi 
II. osztályból a bajnok Táplánszentkereszt 
helyett az első osztályt felvállaló Lukács-
háza is, akinek az utóbbi évtizedben nincs 
erről az osztályról tapasztalata. Van viszont 
a Cellel való találkozásról, 2014 májusában 
a megyei kupa ötödik körében találkozott 
a két együttes, a celliek nyertek 4-1-re 
idegenben. A másik két újonc tapasztal-
tabb az első osztály hangulatát tekintve, 
a körmendi csoportgyőztes Egyházasrádóc 
az utóbbi tíz szezonból hatszor itt játszott, 
leginkább azonban a mezőny hátát nézte a 
tabellán. A sárvári csoport bajnoka, a Rum 
szintén hatszor szerepelt az első osztály-
ban az utóbbi tíz évben nem is akárhogy, 
2009-ben a második, egy évvel később a 
harmadik helyen végzett, igaz akkor a Cell 
még az NB III-ban vitézkedett. Újra elindul 
tehát a legszebb játék sokunk örömére, re-
méljük, örömünk sokáig kitart.  »dotto

Új szezon változatlan reményekkel

MEGNYÍLT! VASÁRNAP IS NYITVA!

LIGETI ABC
Celldömölk, Kassa u. 2 (A Liget�él a CVSE Spor� pálya mellett  a  régi Biszt�ó helyén.)

Meg�jult kör�yezetben, udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden nap fr iss pékár�, 2 féle pékség pékár�i.
Tejter�ékek,
Fag�asztott  húsok: - ser�és, - csirke, - hal,
Szalámik,
Zöldségek,
Édességek,
Jégkrémek,
Italok: - üdítők, - sörök, - borok, - energia italok, stb.

Nyit�atar�ási idő:
Hétfőtől – Péntekig:    5.30 órától  – 11.00 óráig  
                                      és  14 órától – 18.00 óráig.
Szombat:    7.00 órától – 13.00 óráig.
Vasár�ap:  7.00 órától – 17.00 óráig.

Hetente új akciókkal várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Érdemes eljönni hozzánk!!
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL, 

TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL! 

A mindenkori üzemanyagárnál 
olcsóbban, OMV minőségben. 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

ÚJDONSÁG!  
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmisze-

rek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!

Vállalkozóknak, őstermelőknek és mező-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért 
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu

Vállaljuk – külföldre, belföldre 
egyaránt – iskolai kirándulások, 

baráti társaságok, színházlátogatók, 
esküvőkre és egyéb csoportos 

rendezvényekre személyek szállítását 
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.

(Egyéni kívánságok fi gyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234
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33 éves receptúra alapján készülő főzött fagylaltjaink 
mellett, továbbra is megtalálják házias jellegű és új 

trendeket követő süteményeinket is. 
 Az idei nyár megannyi meglepetést és újdonságot tartogat 

kedves vendégeink számára.
 Többek között számtalan éjszakába nyúló fagylaltos napot, 
rétes napot, illetve minden hétre egy-egy akciót hirdetünk 

facebook-os elérhetőségünkön.
Mostantól cukrászdánk is Erzsébet utalvány elfogadóhely, 

illetve újdonság még, hogy a várakozás ideje alatt 
használatba vehetik ingyenes wifi szolgáltatásunkat. 

Ételbárunk folyamatosan bővülő kínálattal áll 
rendelkezésükre. 

Jöjjenek és kóstolják meg ismert, illetve új ízeinket.
Várjuk Önöket szeretettel!Várjuk Önöket szeretettel!Várjuk Önöket szeretettel!
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