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Fa-Gyula 
Barkács Faáru

Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

KERTI SZERSZÁMOT
FA-GYULÁTÓL!

Metszõollók, ágvágók
ágazófûrészek, fejszék, 

sövénynyírók, ásók, lapátok.

Fejsze, lapát és más szerszámnyelek
kerti szerszámok és tartozékok.

Kiváló minõségû szerszámok,
megbízható márkák,
megfizethetõ áron.

GÁZPALACK ÁRZUHANÁS!
3450,-Ft/csere 

(11,5 kg-os, 300 Ft/kg)
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Fehér László polgármester 2015. február
5-én tartotta a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár mozitermében ha -
gyományos évértékelõ beszédét, mely -
ben összefoglalta a tavalyi év leg je len -
tõsebb gazdasági eredményeit, köz életi,
kulturális és sporteseményeit, de kite -
kintett a közeljövõre is.

A városvezetõ elmondta, hogy 2015-ben
ünnepelte az önkormányzatiság fenn -
állásának 25 éves jubileumát. Ebbõl az
alkalomból díszközgyûlést tartottak a
Városháza dísztermében, Celldömölk vá-
ros polgármestere díszokleveleket adott
át a várost vezetõ polgármestereknek és
képviselõknek. A 25 év alatt 111 tisztség,
képviselõi hely volt, melyeket 61 személy
töltött be. A népességi adatokat tekintve
megtudtuk, hogy a lakosságszám Celldö -
mölkön 2015. december 31-én 10.567 fõ
volt. A celldömölki kórház tavaly született
535 babája közül 65 helyi illetõségû. A
halálozások száma meghaladta a szüle-
tésszámot, hiszen a 189 elhunytból 94
volt celldömölki lakos. A tavalyi évben
67-en kötöttek házasságot Celldömölkön.
Fehér László ismertette a közoktatási in-
tézményben tanulók és az önkormányza-
ti dolgozók létszámadatait is. A helyi
iparûzési adóból befolyt összeg közel 508
millió forintot tett ki. A magánszemélyek
kommunális adója 22 millió forint, a gép -
jármûadó kissé meghaladta a 31 millió
forintot, a talajterhelési díj pedig nem
egészen 740 ezer forint volt. Biztatóan
alakult az idegenforgalmi adóból befolyt
összeg az elmúlt három év összevetésé-
ben: amíg 2003-ban 6752 vendégéjsza-
kát töltöttek városunkban, ez a szám
2015-ben már 39.501-et jelentett. Ennek
forintban mérhetõ értéke 2013-ban egy-
millió-ötezer forint, 2015-ben pedig
majd nem tízszerese, 9 millió 668 ezer fo-
rint. Ezután a 35 éves Soltis Lajos Szín -
házat méltatta a város vezetõ, majd a
Vulkán Gyógy- és Él ményfürdõ elmúlt tíz
évét foglalta össze. A 2005-ben átadott
létesítményt már a tervezéskor úgy
kellett pozícionálni a meglévõ fürdõk kö-
zött, hogy versenyképes legyen, így a
gyógyvíz- és a wellness-szolgáltatások
mellett az uszoda építésével a sportra, a
sportfejlesztésekre fektettek hangsúlyt.
Már az elsõ két ütem elkészülte idején
megbizonyosodtak arról, hogy további
fejlesztések szük ségesek, elsõsorban a
szállás és szó rakozási lehetõségek
bõvítésével. Az elképzeléseik a JUFÁ-val
való kapcsolat révén válhattak valóra. A
négycsillagos szállodát 1,3 milliárd forint-
ból, részben európai uniós támogatásból
építették meg, 40 szoba és 150 férõhely
van benne. Szintén pályázati forrás segít-

ségével készült el a négycsillagos kem-
ping, amely 400 millió forintba került, és
174 lakókocsi-beállóval, 102 sátras par-
cellával várja a kempingezni vágyókat,
mind kettõ 2014 tavasza óta fogadja a
ven dégeket. A fürdõ is jelentõs változá-
son ment át, megváltozott az arculata, és
a szolgáltatási köre is bõvült, köszön -
hetõen a 700 millió forintos fejlesztésnek,
melynek egy része szintén EU-s pályázati
támogatás. Új szauna-blokk készült, meg-
nyitotta kapuit a gyerekvilág. Végül 2015.
nyár elején a fürdõ nyári bejáratát is fel-
avatták. A strandoláshoz új épü letben
öltözõket, vizesblokkokat alakítottak ki,
35 méter hosszan kerékpárutat és járdát,
térburkolatot építettek, valamint 22 db
kerékpártárolót helyeztek ki. A 2015-re
befejezett fejlesztésekkel a város a JUFA-
val közösen 30 új munka helyet hozott
létre, a fürdõ eddigi összberuházása pe-
dig elérte az 5 milliárd forintot.
2015-ben ismét változások történtek a
középiskolák életében, július 1-jével a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
képzõ Iskola állami döntés értelmében
kettévált. A gimnázium életében mind a
2015-ös, mind a 2016-os esztendõ jelen -
tõs volt, illetve lesz. Az elmúlt évben va-
lósult meg a gimnázium épületének fel-
újítása, ami korábbi terve volt az önkor -
mány zatnak, és pályázati lehetõséget
kerestek hozzá. Decemberben került át-
adásra a felújított gimnáziumi épület: az
önkormányzat az Új Széchenyi Terv
Környezet és Energia Operatív Program
Középületek kiemelt jelentõségû épület-
energetikai fejlesztése pályázat kereté-
ben nyert el támogatást, és valósította
meg a Ber zsenyi Dániel Gimnázium
épületének ener getikai korszerûsítését. A
gimnázium felújításának kedvezménye-
zettjeként, gazdájaként Celldömölk Város
Önkormányzata az európai uniós támo-
gatás, a közel 140 millió forint mellett a

tetõ megújításához szükséges 40 millió
forintot vállalta fel. A gimnáziumot érintõ
következõ pályázat az udvaron építendõ
mûfüves sportpálya, ami az iskolai min-
dennapos testnevelés mellett a szabad -
idõs sportot is szolgálja majd. Nem csak
a gimnázium épületét sikerült felújítani
az elmúlt év végére, a Népjóléti Szol -
gálat épületeinek energetikai fejlesztése
is megvalósulhatott, méghozzá az idõ -
sek kel foglalkozó intézményegységei-
ben. Ehhez néhány forint híján 150 millió
forint állt az önkormányzat rendelkezé-
sére. Az önkormányzatnak nem csak az
oktatási és szociális területen, de az
egészségügyi intézményeket érintõen is
határozott célja volt a folyamatos fejlesz-
tés. Így valósulhatott meg 2003-ra a
kórházfejlesztés, 2007-re a mentõ állo -
más és az orvosi ügyelet épülete, így
újulhattak meg 2010-re az Ady utcai
orvosi rendelõk. A következõ cél a szak -
rendelés korszerû körülmények közé he-
lyezése volt. Ezért adott be a város ön-
kormányzata egy pályázatot a kórház
területén épülõ rendelõintézet építésére,
de a kórházak államosítása megállította
a folyamatot. Akkor 1,3 milliárd forintra
pályáztak volna. A 2015-ben megvalósult
fejlesztés kisebb lett. Egyrészt 960 millió
forintból valósult meg, másrészt nem tar-
talmazta az általunk még tervezett vér -
ellátó-felújítást, illetve a krónikus bel -
gyógyászat épületének korszerûsítését.
2015-ben megújult a vasútállomás és
környéke. A fejlesztés célja az utazókö-
zönség kényelmének növelése és a köz-
lekedési ágazatok összehangolása volt. A
200 millió forintos beruházás 100 száza-
lékos uniós finanszírozású volt, így senki-
nek sem kellett önrészt vállalnia. Tavaly
februárban tették le az alapkövét a József
Attila utcában épülõ kosárlabdacsarnok-
nak, ami TAO-s pályázatból valósul meg.
Az ezer négyzetméteres sportcsarnok
szolgálja az iskolai sportot is. A 40x20
méteres pálya kettéválasztva két tanórá -
nak is helyet adhat egyidejûleg. Délu -
tánonként a sportegyesület szakosz tá -
lyai, elsõsorban a kosárlabda-szak osztály,
valamint szabadidõs sportolásra a lakos-
ság is használhatja a létesítményt. A 420
millió forint összértékû beruházással nyár
elejére szeretnének elkészülni, és a ter-
vek szerint augusztus 20-án avatják fel a
létesítményt. A rendezvények sorában
különös figyelmet szentel az önkormány-
zat az Európai Autómentes Nap nak, mint
környezettudatosságot növelõ rendez-
vénynek, de örömmel üdvözölte a város -
vezetõ a kráterhangverseny meg újí tását
célzó Ataru Taiko kõszegi japándobosok
koncertjét is, melynek látogatottsága
magasan felülmúlta az elvá rá sokat.
Fehér László évértékelõ beszédét a
jövõre vonatkozó tervekkel zárta. 

»LOSONCZ ANDREA

2015. a jubileumok éve volt



2016. február 10-én tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete. Miután Fehér László polgár -
mester és a képviselõk beszámoltak a
két ülés között történt eseményekrõl,
fõ napirendi pontként Kiss Lilla, a pénz -
ügyi iroda vezetõje ismertette a város
2016-ra tervezett költségvetését,
amely a követ kezõ kép pen alakul: 

A 2016. évi költségvetés bevételi és a
kiadási elõirányzata 2.097.652 e Ft, a
Stabilitási törvénynek megfelelõen a
hiány 0 Ft. A fõösszeg az elõzõ évhez
képest mintegy 285 millió forinttal
nõtt. A Városi Óvoda és a Népjóléti
Szolgálat költségvetése a jogi sze mé -
lyiséggel rendelkezõ intézményfenn-
tartó tárulások költségvetésében sze -
repel. A mûködéshez szükséges finan-
szírozás 95%-át ellátotti létszám ará-
nyosan Celldömölk Város Önkormány-
zata biztosítja, a két társulás költség-
vetésével együtt elérné a 3 milliárd fo-
rintot városunk költségvetése, a lét -
szám-elõirányzat pedig a 320 fõt. Fon -
tos kiemelni, hogy az iparûzési adó -
bevételek elõzõ évekhez képest csök-
kentek, 2014-ben 746 millió forint folyt
be, 2016-ra 540 millió forint tervezése
megalapozott. Több cég tulajdonosi
szerkezetében történt változás, felszá-
molási eljárások miatt csökkent a be -
vétel. Városunk egy fõre jutó adó erõ-
képessége a településkategóriához vi-
szonyítva azonban még mindig magas,
ezért az állami támogatásból (felada-
talapú finanszírozás korrekciójaként)
130 millió forint támogatás-el vonásban
részesülünk. A gépjármû adó bevétel
40%-a marad az önkormányzatnál,
ami 29 millió forintot jelent. Új telepü-
lési adó bevezetését nem ter vezte a
képviselõ-testület. 2016. január 1-tõl
az idegenforgalmi adó mértéke 400

Ft/fõ/vendég éjszaka. A kommunális
adó mértéke változatlan, a tervezett
összeg 22 millió forint. Az intézményi
mûkö d tetést illetõen az önkormányzat
605 millió forint feladatalapú finan -
szírozást kap az intézmények mûködé -
sének biztosításához, amit 405 millió
forinttal kell kiegészíteni. Ebbõl a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyv tárnak 57.111 e forintot, a Pol -
gár mesteri Hivatalnak 87.671 e forin-
tot, a Vulkán Parknak 9.790 e forintot,
a Népjóléti Szolgálatnak 49.715 e fo-
rintot, a Városi Óvodának 39.663 e
forintot biztosít a képviselõ-testület. A
Városgondnok ságnak 162.088 e forin -
tot, ezen belül iskolamûködtetésre
1.238 e forint állami támogatás mel-
lett, 81.708 e forintot biztosít az önkor-
mányzat. A tervezett beruházások, fej-
lesztések a 2016-os évben a követke -
zõképpen ala kulnak: összesen 467.732
e forint összegben tervezi a képviselõ-
testület beruházások megvalósítását
2016-ban, amihez 63.377 e forint ön -
erõt biztosít. Az Izsákfai Szennyvíz -
tisztító projekt bruttó 376 millió forint-
ból valósul meg, 100% pályázati támo-
gatásból. A P+R parkoló kivitelezésére
20 millió forint a tervezett összeg. A
START közmunkaprogram várhatóan
bruttó 58 millió forintból valósul meg,
45 millió forint pályázati támogatásból
és 13 millió forint önerõbõl, 50 fõ fog-
lalkoztatásával az alábbi alprogramok
keretében: belvízelvezetés, belterületi
utak és járdák karbantartása, illegális
hulladéklerakó helyek felszámolása,
park-és térfel újítás, mezõgazdasági
program. Az adó bevételek csökkenése
miatt ön erõbõl végzett nagyobb volu -
menû útfelújításokra nincs fedezet a
2016. évi költségvetésben. 2015. de -
cemberben az önkormányzat megkap-
ta a kormányzati engedélyt a Ber -

zsenyi Dániel Gimnázium tetõtér felújí -
tásához a 10 év futamidejû 40 millió
forint összegû beruházási hitel fel -
vételéhez. A hitel tõke- és kamattör-
lesztésével számoltunk a 2016. évi
költ ség vetésben 4.305 e forint összeg-
ben. A folyószámla hitelkeret összege
135 millió forint, ami átmeneti likvidi-
tási problémák fedezetéül szolgál, a
város önkormányzata nem tervezi
igény bevételét, sem új beruházási hi-
tel felvételét. A pénzügyi iroda veze -
tõje elmondta, hogy a 2016. évi költ-
ségvetésben 55 millió forint marad-
vánnyal számoltak, az összeg a 2015.
évi feladatalapú támogatás elszámolás
után a zárszámadáskor lesz pontos. Az
önkormányzatok rendkívüli költségve-
tési támogatása c. pályázaton 2015. év
végén 38.311 e forintot nyert az ön -
kor mányzat, amibõl 25 millió forint – a
maradvány részeként – a 2016. évi
mûködést segíti. 
Söptei Józsefné alpolgármester-asz-
szony kiemelte, hogy az 50 millió fo-
rint maradvány az önkormányzat ta -
valyi önmérsékletének köszönhetõ.
Legfontosabbnak azt tartja, hogy az
intézmények mûködni tudjanak. A
2016. évi pénzügyi tervet a képviselõ-
testület egyhangúlag elfogadta. 
A testületi ülés további részében
döntöttek a képviselõk arról, hogy ál-
landó helyet találnak a Szilágyi Mária-
hagyatéknak, továbbá arról is, hogy
négyszáz darab Celldömölk-érmet ké-
szíttetnek, százat ezüstözött, három-
százat pedig bronz kivitelben, me lye -
ket a késõbbiekben áruba is bocsáta-
nak. Tárgyalt a testület arról is, hogy
amint a Celldömölki Járási Hivatal Járási
Gyámhivatala átköltözik a volt rendelõ -
intézet épületébe – várhatóan március -
ban – a Védõnõi Szolgálat átmenetileg
beköltözhet a Szolgáltató Házba. »LA
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A költségvetésrõl döntöttek a képviselõk

Végzettsége szerint okleveles állat -
tenyésztõ és talajtan agrokémikus.
1952 óta foglalkozik mikroelemekkel.
Kezdetben a réz hiányával és az azt
kiváltó, talajt érintõ környezeti hatá -
sokkal, ami késõbb a többi változó
vegyértékû elemre is kiterjedt. A nö-
vényben megmutatkozó hiány illetve
többlet, valamint az arányváltozást is
elõidézõ idõjárás, évszakok és évek
hatásaival. Késõbb a változó minõségû
tápanyagot fogyasztóknál kiváltott

arány talanság okozta eltérésekkel, ká-
rosodásokkal: a rövid ideig vagy éve-
ken, évtizedeken át tartó eltérések ha-
tásaival, röviden táplálkozás-élettan-
nal, ami még 90 évesen is elkíséri.
Nyugdíjazásától a honismereti munka-
közösség tagja. Kutatásaival kapcsolat-
ban több írásban is beszélt ered mé -
nyeirõl, amelyek sok tekintetben kü-
lönböznek a hagyományos felfogástól.
Farkas Gábor jegyzõ köszöntötte a
mér  nök urat 90. születésnapja alkal -

mából ünnepek elõtt. Mindig meglepe-
tést okoz e sorok írója számára, ha a
szép korú személyek hihetetlen aktivi-
tását látja. Dr. Kotz Tivadar ebben is kü-
lönleges, 88 évesen tanulta meg a szá-
mítógép használatát. Személyes sorsá-
ról alig hajlandó beszélni, most is a
táplálkozás-élettan titkai izgatják, if-
jonti hévvel folytatja aktív alkotómun-
káját jelenleg is. Születésnapját szûk
családi körben lányával és unokájával,
rokonokkal ünnepelték meg. Mérnök
úr! További eredményes éveket kívá -
nunk, erõben, egészségben, ebben a
szellemi frissességben. »GYI

Dr. Kotz Tivadar 90 évesen is kutat
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Köszönetnyilvánítás

A Kemenessömjéni Berzsenyi Köz -
alapítvány köszöni mindazok tá mo -
gatását, akik 2014. évi adójuk 1%-
ával segítették tevékenységüket.
Kérjük, hogy adóbevallás elkészíté-
sekor az idei évben is alapítványun-
kat jelöljék meg kedvezményezett-
ként. Adószám: 18894989-1-18

Teltház Alsóságon
2016. február 13-án tartották az alsósági sportcsarnokban az Alsósági Tagiskola
SZM-bálját. A bál programja a balatonrendesi tábor témája köré épült: bemu-
tatták az osztályok az utazást, a tábor napirendjét, a tábornyitót, az éjszakát
és az ébresztõt a táborban, de megjelenítették a takarítást, a szobaszemlét,
az ebédet, a strandolást, a bátorságpróbát és zá rásként a tábortûz melletti
éneklést. Mindez a retró jegyében zajlott, közismert dallamokra. Nyitótáncként
a mindenkori 8. osztályosok hagyományos palotása szerepelt. 

»LA

Köszönetnyilvánítás

A celldömölki Vörösmarty úti Óvoda
Óvodásaiért Alapítvány köszöni,
hogy jövedelemadójuk 1%-ával tá-
mogatták az óvoda játékkészleté-
nek gyara po dását, ezáltal a gyer -
me keink fejlõdését. 
Amennyiben az idei évben is meg-
tisztelné az alapítványt adója 1%-
ával, nyilatkozatán 18890026-1-18
adószámot szíveskedjen feltüntetni. 
Köszönjük!

»A KURATÓRIUM ELNÖKE

A téli hónapok kiemelt rendezvénye a
szalagavató ünnepség, mellyel a végzõs
középiskolások elindulnak az érettsé -
gihez vezetõ úton, a felnõtté válás lép -
csõ jén. 
Az idei év különleges a helyi szakképzõ
iskola életében, hiszen ez az elsõ alka-
lom, hogy a diákok szalagján a
Szombathelyi Mû szaki Szak képzési Cent -
rum Eötvös Loránd Szakképzõ Iskolája
név szerepel, ugyanis ez alatt a név alatt
elsõ végzõs osztályát köszönthette az in-
tézmény. A február 13-ai ünnepi mûsor
keretein belül elsõként Söptei Józsefné
alpolgármester-asszony köszöntötte az
iskola tornacsarnokában felsorakozott 65
végzõs tanulót, hozzátartozóikat és a

megjelenteket. „Kedves végzõs diákok!
Most léptek ki az életbe, ismeretlen
utakra léptek, nekivágtok a saját kalan-
dotoknak. Mindenki utazik a saját éle -
tében. Eddig közös utatok volt itt az isko-
la falai között, együtt az osztálytársakkal,
pedagógusokkal, de hamarosan elválnak
az útjaitok. S valljuk be, nem könnyû a
dolgotok. Nem könnyû a ma fiataljának
lenni.” Söptei Józsefné meg jegyezte, az
elmúlt évek a diákok és tanáraik számá-
ra az alkotásról, a közös munkáról, a ta-
nulásról és a tanításról szóltak. Hama -
rosan azonban mindez meg fog változni,
egy tágabb környezetben kell majd érvé-
nyesíteniük a megszerzett tudást. Az al-
polgármester után Soós Andrea intéz-

mény  vezetõ köszöntötte az egybe -
gyûlteket. „Ked ves végzõsök! Tanáraitok
is elgondolkoznak ilyenkor, hogy az isko-
lában eltöltött három, négy, öt év alatt,
hogyan változtatok, hogyan alakult a
sze mélyiségetek. Hogy milyenek volta-
tok? Sokszor dacoskodtatok, feszegetté-
tek a határokat. Nem akartatok ti senkit
bántani, csak gyerekszívvel mér tétek ön-
magatokat. Voltatok közönyösnek látszó,
mégis lelkesen munkálkodó hangyacsa-
pat. Tudtatok együtt dolgozni, ha úgy
hozta a feladat, s bátran kiálltatok képvi-
selni az igazat. Egymásra nézve talán
elõször érzitek mindnyájan, igen, ez egy
olyan pillanat, amikor nem számít az,
mennyi mindent másképp láttok. A lé-
nyeg az, hogy itt együtt álltok, és közös-
séggé váltatok az elmúlt évek alatt.” Az
intézmény ve zetõ beszéde után a
szalagfeltûzés pillanatai következtek, az
osztályfõnökök büszkén aggatták fel a
diákjaikra a fel nõtté válás szimbolikus
szalagját, és buzdították a vég zõ söket
arra, hogy ugyanilyen emelt fõvel visel-
jék azt a továbbiakban is, a ballagásig és
az érett ségiig tartó rögös úton. A szalag -
tûzést zenés-táncos mû so rok követték. A
közönség az igényesen elkészített osz -
tályfilmek mellett a rockysok elõ a dását is
megtekinthette, a köztes idõ ben pedig a
Pandorra zenekar dalaira kapcsolódhatott
ki. A szalagavatót a hagyományokhoz
hûen a végzõs diá kok keringõje zárta.

»NÉMETH NÓRA

Szalagot kaptak az Eötvös végzõsei is
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Másodszor került megrendezésre a tél-
búcsúztató ünnepség Celldömölk és
Alsóság határában. A tavaszváró ese -
ményt idén is nagy érdeklõdés övezte,
a résztvevõk farsangi fánkkal, zenével
és persze máglyatánccal ûzték el a hi-
deget.

A tél utolsó hónapjában, farsang idõ -
szakában számos magyar hagyo mány
alakult ki a télûzés és a tavaszköszön-
tés szokása köré. A népi hiedelmek
szerint tél utolsó napjaiban, a nappalok
rövidülésével a Nap elgyengül, és ártó
szellemek, boszorkányok kelnek életre.
A jelmezes felvonulás, a zajok, a bo-
szorkánybábu égetése éppen ezen ár-
tó lények elüldözését volt hivatott
megvalósítani. Sok helyen tüzes kere-
ket görgettek, nagy máglyákat raktak,
mert úgy hitték a tûz ereje segíti a
Napot, hogy újra erõre kapjon.
Eredetileg azért öltöztek jelmezbe,
hogy elûzzék a halált, a rosszat és a hi-
deget. A régi babonákat mára elfeled-
ték az emberek, de a jelmezes felvo-
nulások a busójárással és a kiszebáb-

égetéssel máig élõ szokások. Habár a
farsang hivatalosan vízkereszttõl ham-
vazószerdáig tart, a legnagyobb vigas-
ságokat, mint például a napjainkban is
rendkívül népszerû mohácsi busójárást
mégis farsang utolsó három napján,
farsangfarkán szokás tartani. Ennek
szel le mében került megrendezésre far-

sangvasárnap, február 7-én immár má-
sodszor a celldömölki télbúcsúztató
rendezvény is. A Városgondnokság
munkatársai ismét összegyûjtötték a
település feleslegessé vált karácsony-
fáit, és a Celldömölk Alsóság közötti te-
rületen óriási máglyát raktak belõle. Itt
gyûltek össze vasárnap délután a la ko -
sok, hogy közösen ûzzék el a rossz
idõt. Habár az erõs szél miatt egy ideig
úgy tûnt, kénytelenek lesznek a szer -
vezõk elhalasztani a programot, sze-
rencsére azonban mégis sikerült biz-
tonságos körülmények között lángra
lobbantani a fenyõrakást. A tûzrakást
ezúttal versenyek kísérték. Farsang
alkalmából fánkevõ versenyre nevez-
hettek kicsik és nagyok, így is kihasz -
nálva a böjt elõtti utolsó torkos napo -
kat. A szervezõk természetesen a far-
sangi maskarákat is jutalmazták, a
jelmezbe bújt lelkes résztvevõket szin -
tén díjazta a zsûri. Az óriásmáglya
láng jánál aztán hamarosan a tánc is
kezdetét vette, melyhez a talpalávalót
Szabó Balázs szolgáltatta.

»NN

Télbúcsúztató ünnepség fánkevõ-versennyel

Kassai Lajos hatéves kora körül szere-
tett bele a magyar íjba, a formája, a
hajlatai, üzentek neki valami õsi titok-
zatos nyelven, nem teljesen értette, de
életre szóló szenvedélye lett az íjászat.
Csakhogy ez az íj ennél sokkal többet
ad annak, aki kezébe veszi, életformát,
életfilozófiát, vállalást, hitet, eltökélt-
séget, gerincet.

Kassai Lajos lovasíjász birtoka, közvet -
lenül Kaposmérõ határában terül el,
mely 15 hektár területet foglal ma -
gában és a 80-as évek végétõl épül, és
szépül. A világ minden részérõl fogad
tanulni vágyókat, továbbá teret ad
nemzetközi versenyeknek, edzõtábo -
roknak, világtalálkozóknak. 
A Kassai-völgyben tíz év gyakorlással
tökéletesedett a Kassai-pálya, a fedett
és fedetlen pályák. Jelenleg ez a hely a
lovasíjászat világközpontja. A Kassai-
féle lovasíjász módszer 2014 elején
hungaricum lett.
Kaszás Géza filmje egy embert, élet-
utat, vállalást mutat be. Kassai Lajos
nem könnyû ember, s aki teljesíteni
akarja a lovasíjász próbákat, annak

szinte újjá kell születnie, vagy olyan õsi
energiákat szabadítani fel önmagából,
amelyek aztán alkalmassá teszik õt a
próbák teljesítésére.
Kassainál nincs engedmény, önbecsa-
pás, tessék-lássék feladat. Vagy-vagy
helyeztet teremt, ha megfeleltél a pró-
bákon, joggal örülhetsz, ha nem, nincs
mit, nem érdemes magyarázkodni, ezt
nem lehet kidumálni, újra belevágsz és
megcsinálod, vagy nincs tovább. 
Kaszás Géza Kassairól, a lovas íjászról
szóló filmje a szabadság, a szeretet, a
teljes odaadás filmje. Bemutatja az
embert, a birtokot, az állatait, akiket
minden reggel hangos Jó reggelt!-tel
köszönt, mikor élelmet ad nekik.
Egész évben lehet lovasíjász táborába
jelentkezni, a cikk keretei nem engedik,
hogy minden próbatételt felso roljak, de
talán az elsõ kettõ meggyõzi az olvasót,
hogy jól fontolja meg mindenki, mielõtt
ebbe belevág.
A filmrõl összefoglaló jelleggel: ez a
film nem dokumentumfilm, vagy ha-
gyományos értelemben véve nem tel-
jesen az. Sokkal inkább egy életre szó-
ló vállalás bemutatása, hitvallás hagyo-

mányaink mellett, különleges eszkö-
zökkel készült egyedi mozi, olyan képi
világgal, amely beleég a retinába. Kas -
sai Lajos személyiségének megismeré-
se egyenesen megrázó. Miért is? Mert
olyan példát mutat, amely ráéb reszti
egyenként a nézõt, hogy sokkal többet
tehet magáért, s akár másokért, netán
a hazájáért, amelyet valaha is gondolt
volna magáról vagy a világról. 
Kassai évtizedes küzdelmet vívott és
vív, eleinte sorozatos kudarcaival, ma -
napság egyértelmû sikereivel. De ez is
küzdelem, hiszen hazánk sajnos régóta
olyan ország, ahol az irigyek nem sze-
retik és akadályozzák a sikereseket.
Tegyünk azért, hogy ez ne így legyen. A
filmet mindenkinek ajánlom, ha valaki
megnézi, nem fogja megbánni.

Kassai Lajos, a lovasíjász
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Celldömölk Város Önkormányzata a vá-
rosi könyvtár kezdeményezésére 2008
óta minden évben kulturális kitüntetést
adományoz a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódóan. Az idei évben a Kresz -
nerics Ferenc-díj kitüntetettjei Czu -
porné Hetényi Rita és Szabóné Kiss
Ildikó pedagógusok lettek.

2008-ban azzal a céllal alapította
Celldömölk Város Önkormányzata a
Kresznerics Ferenc-díjat, hogy ezzel is-
merhesse el a Kemenesalján a könyv-
tárügy, könyvterjesztés, a nyelvészet, a
magyar kultúra és külföldi megismer-
tetése, az oktatás, az egyházi élet és a
tudomány területén maradandót alko-
tók munkáját. Idén, január 21-én ismét
két kiváló pedagógus szakmai teljesít-
ményét, elhivatottságát díjazta a város
önkormányzata. Elsõként Czuporné He -
té nyi Rita vehette át a 2016-os Kresz -

nerics Ferenc-díjat. „Úgy érzem, hogy
ennyi idõsen még nem tettem le any-
nyit az asztalra, hogy ezt megérdemel-
hetném” – jegyezte meg a díj átvétele
után Hetényi Rita. „Viszont mikor eze-
ket az aggályaimat egy kedves isme rõ -
sömmel is megosztottam, õ azt taná-
csolta, hogy vegyem az elismerést mo-
tivációnak, hiszen fiatal vagyok még és
sok mindent tehetek az életben. És ez-
zel talán a fiataloknak is példát lehet
mutatni, hogy igenis érdemes jól vé-
gezni a munkánkat. Ahogy Assisi Szent
Ferenc is mondta: „Testvérek! Kezdjünk
elölrõl mindent, mert mindezidáig nem
csináltunk semmit!” A semmihez köze-
lít, amit én eddig tettem, viszont a
jövõben nagyon szeretnék érdemes

lenni majd erre a díjra.” Hetényi Rita
elmondta, pályaválasztásának oka
egészen a kora iskolás évekig nyúlik
vissza, amikor is magyartanárai, Zsirai
Emilné és Dörnyei László megszerettet-
ték vele a magyar nyelvet és irodal-
mat. Gimnazistaként az Édes Anya nyel -
vünk verseny gyõz tese lett, mely ese-
mény szintén meghatározó szerepet
töltött be pályaválasztásában. Egye -
temi tanulmányai után visszatért Cell -
dömölkre, ahol aztán a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban és a Szent Be -
nedek Katolikus Általános Iskolában
kezdett el tanítani. „Az anyanyelv
átadásának jelentõsége sok területen
megmutatkozott az évek során. Már
csak ha a családomra gondolok is, hi-
szen a nyelv tanítása nagy szerepet ka-
pott a három gyermekem nevelése so-
rán. És természetesen a diákjaim köré-
ben is igyekszem lelkiismeretesen vé-
gezni az anyanyelvi nevelést. Nagyon
szeretem a nyelvi játékokat, az irodal-
mi színpadot, ahol a bátortalan gyer-
mekek is megmutatkozhatnak, meg-
nyílhatnak, bátrabban kommunikálhat-
nak. És ez nem csak az anyanyelv, de
az élet bármely területén hasznot fog
majd hozni számukra.” A város Czu -
porné Hetényi Rita részére a magyar
nyelv és irodalom hagyományainak
ápolása területén kifejtett kimagasló
tevékenysége elismeréseként adomá-
nyozott Kresznerics-díjat.

***
Az idei év másik Kresznerics Ferenc-díj-
jal kitüntetett pedagógusa Szabóné
Kiss Ildikó lett.
„A magyar irodalom szeretete tulaj-
donképpen gyermekkoromból szárma-
zik, már ekkor is szívesen olvastam és
szavaltam verseket, prózákat” – mesélt
az irodalomhoz fûzõdõ kapcsolatáról
Kiss Ildikó. „Sokat köszönhetek az
általános iskolai osztályfõnökömnek,
Huszár Saroltának, aki annak idején
magyar nyelvet és irodalmat tanított
nekem. Szintén nagy szeretettel em-
lékszem vissza Dörnyei Lászlóra is,
akitõl szintén kiváló alapokat kaptam.
A középiskolában aztán elkalandoztam
az idegen nyelvek felé, megszerettem
az orosz nyelvet, így tulajdonképpen
mikor a továbbtanulásról kellett dönte-
ni, az orosz nyelvet választottam, így
kerültem aztán orosz-magyar szakra a
Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskolára.”
Szabóné Kiss Ildikó magyar nyelv és
irodalom szakos tanárként 32 éve vég-
zi magas színvonalon munkáját az al-
sósági iskolában. Fáradtságot nem

ismerve oktatja, neveli a jövõ nemze-
dékét. Egyaránt szívesen foglalkozik a
felzárkóztatásra szoruló tanulókkal és a
tehetséges gyermekekkel. Generá ci ók -
kal szerettette meg a magyar és a vi -
lág irodalom remekmûveit. „Mikor taní -
tani kezdtem, még úgy tûnt, hogy ta-
lán a nyelvtan tanítása a könnyebben
megfogható számomra, de ahogy tel-
tek-múltak az évtizedek, közelebb ke-
rült a szívemhez a magyar irodalom ta-
nítása is. Különösen örülök annak,
hogy az alsósági iskolában, ahol a tel-
jes pedagógusi pályámat töltöttem,
mindig akadnak olyan diákok, akik
nem csak szeretik az irodalmat, de sze-
retnek és tudnak is verseket mondani.
Nem tudok annál nagyobb örömöt el-
képzelni, mint amikor nem mi, peda-
gógusok adjuk egy tehetséges gyerek
szájába a verset, hanem azt már önál-
lóan értelmezi, és a saját értelmezésé-
ben továbbadja a közönségének. Sok -
szor volt részem már ebben az öröm-
ben, különösen az elmúlt négy évben.
Mindig nagyon büszke leszek a tanít-
ványaimra.” Kiss Ildikó alsósági iskolá-
ba kerülése óta azon dolgozik, hogy a
városrész hagyományait megõrizze, il-
letve híres szülötteinek emlékét ápol-
ja. A város Szabóné Kiss Ildikó részére
a magyar nyelv és irodalom hagyomá-
nyainak ápolása területén kifejtett több
évtizedes kimagasló tevékenysége el-
ismeréseként adományozta a Kresz -
nerics Ferenc-díjat. A díjakat Fehér
László polgármester és Söptei Józsefné
alpolgármester adták át.

»NÉMETH NÓRA

Pedagógusi életpályák elismerése a Magyar Kultúra Napján

SZABÓNÉ KISS ILDIKÓ

CZUPORNÉ HETÉNYI RITA
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából
Közösségi Kultúráért Díj kitüntetéseket
adta át február 6-án Sárváron, a
Nádasdy-várban. Az elismeréseket a Dr.
Kiss Gyula Kulturális Egyesület adomá-
nyozza minden évben azzal a céllal,
hogy felhívja a figyelmet Vas megye kul-
turális értékeire. A kitüntetéseket olyan
alkotói, mûvészeti egyesületek, közössé-

gek vehetik át, akik elkötelezettek a ha-
gyományok, tradíciók iránt, értéket te-
remtenek és közvetítenek, ápolják a ma-
gyar kultúrát. A rendezvényen beszédet
mondott Horváth György, a díjalapító
egyesület elnöke, aki az elismerés
névadójának, dr. Kiss Gyula népmûvelõ,
mûvészettör té nész nek munkásságáról
emlékezett meg. Ezt követte a díjak át-
adása, az ünnepségen elismerésben
részesül teket egy-egy munkatárs,
ismerõs mutatta be, méltatva pályafutá-
sukat. A díjazottak között 2016-ban a
celldömölki Tücsök Bábcsoport és
Ultraviolák bábegyüttes is szerepelt, akik
színvonalas elõ adásaikkal, valamint
folyamatosan frissülõ repertoárjukkal a
bábmûvészet hagyományos értékeit
megtartva közvetítenek új tartalmat.

»NN

Kitüntették a bábegyütteseket

Ipsicsné Nagy Erzsébet 23 éven
keresztül tanított néptáncot, ebbõl kö-
rülbelül 15 évig a Kemenesalja Nép -
tánccsoport utánpótlás csoportjának.
Ezek alatt az évek alatt igyekezett leg-
jobb tudása szerint átadni a gyer -
mekeknek a tánc mûvészetét és szere-
tetét, közben pedig élményekkel, ta-
pasztalatokkal és értékes emberi kap-
csolatokkal gazdagodott. A tavalyi év
végén azonban úgy döntött, eljött az
ideje, hogy befejezze a néptáncokta-
tást. Erzsébettel néptáncról, a táncok-
tatásról és az elmúlt évek emlékeirõl
beszélgettünk.

»Hogyan kezdted a táncoktatói pálya-
futásodat?
– 1984-ben kezdtem el táncolni. Má so -
dikos gimnazistaként szerettem bele a
néptáncba, a Szentpéterfai Egyesület
elõadásán tetszett meg a hagyomány -
õrzõ táncok világa, így mikor a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ néptánc-
csoportja felvételt hirdetett, jelentkez-
tem. Kocsmár Gyulánál kezdtem tán-
colni, majd Parais István vette át a
vezetést, de mivel õ nem tudott Szom -
bathelyrõl lejárni, a csoport a nyolc -
vanas évek vége felé megszûnt. Ezt
követõen egy darabig Varga János járt
le táncot oktatni, majd Alsóságon meg-
alakult egy egyesület, Balbakancs
néven, melyet Horváth Gyõzõ vezetett.
Gyõzõ tanácsára férjemmel 1992-ben
elvégeztünk egy néptáncoktató tanfo-
lyamot, majd az Eötvös Iskolában kezd -
tünk el táncot oktatni a felsõ tagozato-
soknak. Tarczi Anikó alatt indítottuk az-

tán újra a Kemenesalja Néptánc cso por -
tot az iskolában kialakult „kemény-
magból”, így 1993-ban újrakezdtük a
néptáncoktatást Celldömölkön. Ahogy
nõtt a néptánc iránti érdeklõdés a vá-
rosban, úgy lett szükség az utánpótlás
megszervezésére. Eleinte iskolásokkal
foglalkoztam, aztán késõbb már az
óvodás korcsoporttal is. 
»Milyen tapasztalatokat szereztél a
tánctanári munkád során?
– Fõállásban a Pápai Szakképzési Cent -
rum Acsády Ignác Szakképzõ iskolájá-
ban tanítok, így szinte állandóan gye re -
kekkel foglalkozom, akiktõl nagyon so-
kat tanultam az évek során. Türelmet,
játékot, és azt, hogyan lehet a szakma-
iságot a játékkal összekapcsolni, egyen-
súlyba hozni. A családom életében na-
gyon fontos szerepet játszik a tánc, és
sok barátságot is eredményezett szá-
momra ez a szenvedély, az egykori in-
duló tánccsoporttal a mai napig baráti a
kapcsolatunk. A pályafutásom végén
már egészen kicsi növendékeim is vol-
tak, akadtak olyanok, akik már háromé-
vesen rákaptak a néptánc ízére. A

magas létszámnak köszön hetõen már
egy ideje bontásban dolgoztam az
után pótlás csoporttal, külön az óvodás
és külön kisiskolás, felsõ tagozatos ko-
rosztállyal. Sosem jártam toborozni, sze-
rencsére mindig jöttek maguktól a
lelkes jelentkezõk. Úgy tapasztaltam,
hogy már nagyon fiatal korban érde-
mes a táncoktatást elkez deni. Az
óvodásokkal persze fõként csak az alap-
lépéseket tanultuk meg, de emel lett
számos fejlesztõ gyakorlatot is végez-
tünk, ritmusjátékokat, népi játé kokat.
Az idõsebbekkel már túlléphettünk az
alaplépéseken, elsajátítottuk, elmélyí-
tettük az egyes stílusjegyeket is. Egy-
egy koreográfia betanulása hóna po kig
is eltarthat, de igyekeztünk mindig
fejlõdni és változatosak maradni.
»Mit jelentett számodra ez a huszon -
három év, mik a terveid a jövõre nézve?
– Az elmúlt huszonnégy év alatt renge-
teg pozitív visszajelzést kaptam a
tanítványaimtól és a szüleiktõl, egyér -
tel mûen megérte értük dolgozni.
2009-ben pedig az utánpótlás csoport
vezetéséért megkaptam a Celldömölk
Városért Érdemérmet, aminek nagyon
örültem és nagyon büszke vagyok rá.
Valójában semmi nem indokolta a dön-
tést, hogy befejezzem a táncoktatást,
egyszerûen csak úgy éreztem, hogy
most kell abbahagynom. Persze a
szenvedély továbbra is megmaradt,
ezután is fogok táncolni. Szeretek kí-
sérletezni, játszani a koreográfiákkal.
És persze soha semmi nem végleges,
nem mondom, hogy soha többet nem
fogok táncot oktatni. Most jó lesz a csa-
láddal lenni, kirándulni, a fiam koncert-
jeire járni.

»NÉMETH NÓRA

Két évtized a táncoktatásban
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Február 6-án negyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a celldömölki
evan gélikus bál a Kemenesaljai Mû -
velõ dési Központban. A hagyomány -
teremtõ rendezvény szervezõi ismét
színes mûsorokkal várták az érdek lõ -
dõket.

Február 6-án a celldömölki evangéli-
kus gyüle kezet tartotta meg báli mû -
sorát a mûvelõdési központban. Az
esemény megrendezésére elõször
2013-ban került sor, és azóta is min-
den évben nagy sikerrel kerül lebo-
nyolításra. Idén már negyedszer
gyûltek össze fele kezettõl függetlenül
az érdeklõ dõk, hogy egy rövid idõre
közösen szakadhassanak ki a minden -
napokból. A bál ünnepi mûsorral vette
kezdetét, melyet Rác Dénes evangéli-
kus lelkész megnyitó beszéde vezetett
be. Rác Dénes minden közremûködõ
számára megköszönte, hogy a rendez-
vény ismét megvalósulhatott. Megje -
gyezte, a program kiváló lehetõséget
nyújt az összetartozás érzésének
erõsítéséhez a felekezeten és a váro-
son belül egyaránt, majd Pál apostol
szavaival hivatalosan is megnyitotta
az ünnepélyt. Az elsõ mûsorszámban a
Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda cso-
portja mutatta be vidám lánykérõ
elõadását, majd a helyi tagokból álló
kamaraegyüttes szórakoztatta a kö-
zönséget rövid kon certjével. Ezt
követõen a „Fölszál lott a páva”
tehetségkutató verseny gyõz te sei, a
Haraszti ikerpár lépett a szín padra, és
adta elõ hagyományõrzõ mû sorát. Az
idei bál sztárvendége Illényi Katica
Liszt Ferenc-díjas hege dû mûvész volt,
aki ezúttal az ország egyetlen the -
remin mûvészeként is lépett a szín-
padra.

»NN

Báloztak 
az evangélikusok

Közel két évtizedes hagyománya van
már a farsangfarki asszonypartiknak
Celldömölkön. Idén sem maradhatott
el a rendezvény, farsanghétfõn ismét
összegyûltek a település hölgytagjai,
hogy a férfitársaságtól megszabadulva
együtt mulatozzanak.

A katolikus egyházi kalendárium sze-
rint a farsang ünnepe vízkereszt és
hamvazószerda közé esik, melyhez
számtalan népi hagyomány kapcsoló-
dik. A párválasztás mellett a farsang
lényege a szabályok felrúgása és kigú-
nyolása. Az álarcok és a maszkok
viselése is erre vezethetõ vissza: a
név telenség, az „arctalanság” biztosít-
ja mindenki számára a féktelen mula-
tozást. A szokások és hiedelmek zömé-
nek szempontjából többnyire farsang -
va sárnap, farsanghétfõ és húshagyó-
kedd alkotja az igazi farsangot. A záró
három napot „farsang farkának” is ne-
vezik. Ezek a felszabadult mókázás iga-
zi napjai. „Felkötjük a farsang farkát” –
mondták még jó ötven éve is az
idõsebb emberek, ha farsang idején
barátokat, ismerõsöket hívtak vagy
szórakozni mentek. Régi hagyománya
van az „asszonyfarsang”-nak is, me -

lyet mindig farsanghétfõn rendeznek.
Ekkor a lányok, asszonyok férfiruhába
bújnak, és férfi módra mulatnak egész
nap. Ezt a szokást immár 16 éve min-
den évben felelevenítik a város hölgy-
tagjai is, akik ezen a napon nem – il-
letve csak alig – engedtek férfit a köre-
ikbe. Így volt ez az idei évben is, a
mûvelõdési központ galériáján közel
ötvenen gyûltek össze, hogy egy jó
hangulatú estét töltsenek együtt far-
sangfarkán. A tél végi rendezvény
résztvevõit Pálné Horváth Mária, a Ke-
me nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója köszöntötte, majd
egy hangulatfokozó táncelõadás része-
sei is lehettek a lányok és asszonyok. A
mûsor után táncra perdültek a höl-
gyek, a talpalávalóról Pap Zoltán gon -
doskodott az est hátralevõ részében.

»NN

Belépés csak hölgyeknek!

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
idõszak a hagyományok szerint a far -
sang idõszaka. Régi szokás már Cell -
dömölkön, hogy ehhez kapcsolódó bá-
li szezont a Soltis Lajos Színház által
szervezett bál indítja.
Idén sem volt ez másképp, január 9-én
a Vasvirág Ho telben gyûltek össze szí-
nészek és színházbarátok, hogy
közösen kö szöntsék az új esztendõt és
az új évadot. A ren dezvény a társulat
mûsorával vette kezdetét, majd Söptei
Józsefné alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket. „Sokat köszönhet Cell -
dömölk a színháznak, híresek vagyunk
a Sol tisról” – kezdte beszédét az alpol -
gár mester. „Sok idõnek kellett ehhez
eltelni, nagyon szép múlt van a
társulat mögött, és még szebb jövõ.
Abban bízom, hogy ebben a szép, új
színházépületben, komfortosabb körül-
mények között, folytatódik az az ösz-
szetartó csapatmunka, amely eddig is
jellemezte a Nagy Gábor vezette szín-
házat.” Söptei Józsefné után Nagy
Gábor színházigazgató tartotta meg
hagyományos po hár köszöntõjét. Az

igaz gató felsorolta támogatóik névso-
rát, és megköszönte mindazt a segít-
séget, mellyel az elmúlt években a
színház épülete megújulhatott, és a
kamaratársulat munkája is gördüléke-
nyebbé vált. Nagy Gábor beszámolójá-
ból az is kiderült, hogy ismét rendkívül
mozgalmas évet zárt a helyi ka ma ra -
társulat: „140 elõ adást játszottunk
szer te a Kárpát-medencében, volt
18791 fõnyi nézõnk, 28 elõadást fo-
gadtunk itt, Celldö möl kön, melyeket
1964 nézõ tekintett meg. Saját külföldi
elõadásaink száma 26 volt, ezek nézõ -
száma 5028 fõ. A 28 fogadott elõ -
adásból hetet külföldrõl fogadtunk,
hármat Szlovéniából, négyet pedig
Erdélybõl.” A 2015-ös évben hat új da-
rabbal is jelentkezett a Soltis Színház,
többek között a most is mû soron lévõ,
és mindig teltházat hozó Úri lány
szobát keres címû Rejtõ Jenõ adaptáci-
óval. A színházigazgató pohár kö szön -
tõje után további mûso rok kal, foga-
dással és táncos mulatsággal folytató-
dott a rendezvény.

»NÉMETH N.

Színészek báljával nyitott a farsangi szezon
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A celldömölki Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár

Richter Ilona: Kocog a tojás, életet jelez. 
Apró morzejelek

Szülésre, anyaságra, szoptatásra felkészítő
klubja

2016. március 3-án 16 órától kezdődően 
5 héten át

várja azokat az érdeklődő várandós édesanyákat 
és párjukat, akik gyermeket várnak, 

kérdéseik vannak és szeretnének többet tudni 
a várandósság szépségeiről, 
örömeiről és nehézségeiről.

Az érintett témák:
Fogantatás, áldott állapot, készülődés a szülésre
Szülés után, gyermekágyasan a kórházban – 
teendők az újszülött körül
A sikeres szoptatás titkai – 
alternatív lehetőségek a szoptatás elősegítésében
Megszülettem, tehát vagyok – 
várandósság alatti és szülés utáni jogok, járandóságok 
Család született-hogyan tovább? Hogyan ne legyünk
„tökéletes” szülők? Ringató foglalkozás előzetes

Érdeklődni és jelentkezni: Szeifridné Kis Olga diplomás
szülésznőnél. (06-70/615-95-78 

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom

FELHÍVÁS 
A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hirdet a celldömölki
középiskolák diákjai számára.
PÁLYÁZNI LEHET: bármely irodalmi, történelmi, hely történeti,
népmûvészeti, képzõmûvészeti, természettudományos, ma-
tematikai és informatikai munkával, illetve bármely, a fel-
sorolt témakörhöz nem tartozó, önálló alkotással is. Olyan
egyéni és csoportos pályázatokat fogadunk el, amelyekkel
más pályázatokon még nem vettek részt. (Errõl a pályázótól
írásbeli nyilatkozatot kérünk mellékelni). A pályázat JELIGÉS.
Az írásos pályázatokat lehetõleg gépelve, ízléses formában
kérjük beadni. A pálya munkákat az iskola igazgatója gyûjti
össze és továbbítja a Kemenesaljai Baráti Körnek. A pályá-
zatok beküldési határideje: 2016. május 3. 
Beküldési cím: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár 9500Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. A pálya mun kákat külsõ
szakértõkbõl álló zsûri értékeli. Eredmény hir detés: a Keme -
nes aljai Baráti Kör májusi köz gyû lésén. Díjak: I. díj: 10000 Ft,
II. díj: 8000 Ft, III. díj: 6000 Ft, valamint különdíjak. A végzõs
osztályok tanulói közül iskolánként egy-egy diák, 10000 Ft
összegû díjban részesül, az összteljesítményért és magatar-
tásért (tanulmányi eredmény, kulturális és sporttevékeny-
ség, közösségi munka, stb.) – az iskola írásbeli javaslatára.
Átadásra kerül az „Év diáksportolója” cím is, melyet az isko-
la írásbeli javaslatára adományoz a Baráti Kör tagsága. A díj
alapítója Buttás Pál egyetemi tanár, sport vezetõ, a Keme -
nesaljai Baráti Kör veze tõ sé gének tagja. A pálya munkák
közül egy-egy kiemelkedõ szintû, elsõ sorban irodalmi és
népmûvészeti pályamunkát 10000 Ft különdíjban részesí-
tünk, amelyet Szente Imre, a celldömölki gimnázium volt ta-
nára, a Baráti Kör tagja ajánlott fel.

»KEMENESALJAI BARÁTI KÖR
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Beíratás a Szent Benedek iskolában

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola az elõzetes
jelentkezési létszám alapján a következõ tanévben két
osztályt indít. Lehetõség van további iskolás korú gyer-
mekek családjainak jelentkezésére. Várják mindazokat,
akik szívesen íratnák gyermeküket egy családias,
keresztény szellemiségû intézménybe. A folyamatos
létszámnö ve kedés miatt az iskola bõvítése a tavasszal
elkezdõdik, ennek elsõ ütemét az új tanév kezdetére
tervezi a fenntartó. A leendõ elsõ osztályosok pótje-
lentkezésnek határideje:

2016. március 1. 

Az iskola-elõkészítõ foglalkozások folya ma tosan
zajlanak. Ezek idõpont jairól az óvodákban, ill. az iskola
honlapján kapnak tájékoztatást a kedves szülõk
(szbki.hu). A hivatalos beíratási idõ pontot az Oktatási
Hivatal a késõbbi ekben jelöli ki.

Elõkelõ helyen a JUFA
A Tripadvisor a világ egyik legna-
gyobb utazási szálláshely-
értékelõ oldala. Havonta több
millió utazót segítenek hozzá a
nyaralások és üzleti utak
céljainak leginkább megfelelõ
hotelek megtalálásához, mindig
a legkedve zõbb árengedmények
és különleges ajánlatok biztosítá-
sával. A Tripadvisor büszkén vall-
ja magát a Booking.com és
Expedia partnerének. A Tripad -

visor értékelései alapján a JUFA Vulkán Fürdõ, Hotel és
Kemping kimagasló eredményekkel szerepelt: 50 vendég-
értékelésbõl harmincan kiválóra, tizen öten pedig nagyon
jóra minõsítették a létesítmény szolgáltatásait. Képünkön
Birkás László, a JUFA ügyvezetõje látható a díjjal. »LA

Értesítés
A VASIVÍZ ZRt. értesíti Tisztelt felhasz-
nálóit, hogy Celldömölkön

2016. 02. 22-tõl 2016. 02. 26-ig
Árpád u. 24.
Árpád u. Gáyer Ált. Isk.
Árpád u. Eötvös Ált. Isk.
Baross u. – Wesselényi u. cs. p
Baross u. – Árpád u. sarok
Baross u.1. – Árpád u. 1
Baross u.25. – Kinizsi sarok
Baross u. – Nemesdömölki u.
Baross u.25.
Berzsenyi u. 10.
Bercsényi u. 1
Bercsényi 14
Bocskai u. 9
Bocskai – Bercsényi u. sarok
Budai N. A. u.29.
Budai N. A. u. – Kossuth u.
Kossuth u. Kontyos udvar
Buza u. 9.
Budai N. A. u, – Dózsa u. sarok
Dózsa u. 18.
Dózsa u. 4.
Dózsa u. – Kossuth u. sarok
Esze u.20.
Esze u.7
Esze T. u. 22.
Esze T. u. 9.
Kinizsi u. 14/a
Kinizsi u. 23.

Kinizsi u.6.
Kossuth u. Áfész bejárat
Király J. u.1. Templom tér
Király J. u. 5.
Király J. u. 30.
Nemesdömölki u.15. Öregek o.
Nemesdömölki u. Leier mellett
Nemesdömölki u. 20. malommal
szemben
Nemesdömölki u. 20. Vízmû elõtt
Rákóczi u.2.
Rákóczi u.17.
Rákóczi u.31.
Széchenyi u. Dömölki ABC
Széchenyi u. – Arany u.
Széchenyi u. 8.
Széchenyi u. 2. Korona sarok
Wesselényi u. volt MÉH elõtt
Wesselényi u. – Kossuth u.
Wesselényi MÁV rendelõ
Wesselényi u. 1.
Wesselényi u. – Budai N. A. u. sarok
Wesselényi u. kosárfonó
Wesselényi u. benzinkút

2016. 02. 29-tõl 2016. 03. 04-ig
Arad u. 7.
Arad – Gábor Á. Cs. p.
Április 4.u. 1.
Belovári u. 1.
Csokonai u. 5.
Csokonai u. 8.
Csokonai u.46.
Csokonai u. vége
Csokonai u. – Kolozsvári u. sarok
Gábor Á.22 mögött garázsbejáró

Gábor Á. u. 17.
Gábor Á. u. 19
Gábor Á. u. 25.
Gábor Á. u. SZKI.-nál
Kisdobos u. 4.
Kisdobos u. 12.
Mikes u. – Arad u. sarok
Szaloki u. Óvoda bejárat
Mikes u. 1.
Mikes u. 18.
Mikes u. 35.
Május 1. – Csokonai u. sarok
Május 1. U.12
Mesteri u. 4.
Május 1. U.23
Sági u. 3/C
Sági u. 3/A
Sági u. Manna üzletház sarok
Sági u.Vasvirág hotel elõtt
Sági u. 8.
Sági u 14/c.
Sági u. Lázár Ház
Sági u. 60.
Sági u. 60.
Sági u. 60.
Sági u. 60.
Sági u.26.
Sági u. 38.
Szalóky S. u. Tesco
Szalóky S. u. Idõsek Otthona
Sági u. Tesco fõbejárat
Tó u.eleje Ford
Tó u.közepe
Tó u. vége Kermodul
Temesvár u. – Ifjuság tér sarok
Úttörõ u.24.

utcákban tervezett vízhálózat karbantartást végez. A munkálatok idején a vízszolgáltatás idõszakosan szünetel az érintett területen,
illetve a környezõ utcákban. Továbbá a város más részein is lehet számítani idõszakos nyomáscsökkenésre.
A karbantartást követõen a víz elszínezõdése várható, mely az egészségre ártalmatlan! A vízelszínezõdésre nem csak a jelzett terüle-
ten lehet számítani, az áramlási viszonyok megváltozása miatt a település bármely pontján kialakulhat.
Kérjük, hogy a jelzett idõpontban, saját érdekükben a lehetõségekhez mérten minimalizálják a vízfelhasználást, fõzéshez, iváshoz elõre
vételezzenek, illetve ne mûködtessék mosó- és mosogatógépeiket.
A karbantartási munkálatok további idõpontját, illetve az érintett utcák névsorát tartalmazó részletes tájékoztatást a VASIVÍZ ZRt. hon-
lapján, a www.vasiviz.hu-n, a helyi médiákban, az önkormányzat honlapján, és a városban elhelyezett plakátokon találhatnak. Kérjük
szíves megértésüket és türelmüket. »VASIVÍZ ZRT.
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Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka -
Floratom Szeged AC Probart 6-2
Celldömölk, férfi asztalitenisz Extraliga,
vezette: Segyevi, Bódi.
Páros: Fazekas, Ecseki–Gerold, Vitsek
3:1 (6, -8, 9, 6). Voltak nehéz peri ó -
dusai is a mérkõzésnek, de Fazekasék
végig magabiztosan játszva, viszonylag
sima gyõzelmet arattak. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Lindner–Gerold 1:3 (-9,
13, -8, -8). Lindner saját hibái miatt
vesztett. Sok egyszerû labdát rontott,
és a fontos pillanatokban nem volt
kellõképp koncentrált. (1-1). Ecseki -
Magyar 3:1 (7, -10, 6, 7). Ecseki gyõ -
zelme egy pillanatig sem forgott ve-
szélyben. (2-1). Fazekas–Vitsek 3:0 (5,
10, 7). A második szettben Vitsek még
elhitte, hogy legyõzheti Fazekast, ám a
celli játékos hamar egyér telmûsítette,
hogy õ a jobb. (3-1).
2. kör: Lindner–Magyar 3:0 (4, 6, 11). A
harmadik szettben nagyot kellett küz-
denie Lindnernek, de így is sima gyõ -
zelmet aratott. (4-1). Fazekas– Gerold
3:2 (-8, 2, 1, -13, 12). Fordu la tos,
hullámzó mérkõzés volt. A 2. és 3.
szettben Fazekas legázolta ellenfelét,
az utolsó két szettben viszont nagyon
megszenvedett. A döntõ játszmában
Geroldnak 3 meccslabda is kevés volt a
sikerhez. (5-1). Ecseki–Vitsek 2:3 (10,
6, -8, -12, -4). A fiatal celli játékos 2:0-
ra is vezetett már, de a végére szét-
esett a játéka, és a rutinos Vitsek ezt ki
is használta. (5-2). 
3. kör: Fazekas–Magyar 3:1 (4, 3, -9,
13). A könnyed kezdés után Fazekas
kiengedett, és a végén nagyon meg
kellett küzdenie a gyõzelemért. (6-2).
A nagyarányú gyõzelem ellenére nem
volt ez annyira könnyû mérkõzés, mint
az eredmény mutatja. A cellieknek

minden egyes poénért nagyon meg
kellett dolgozniuk. 
Az Extraliga 12. fordulójában: TURRIS SE
Sopron–Cel ldömölki-Swietelsky-
Wewalka 1:6
Gyõzött: Markó illetve Fazekas 2,
Lindner 2, Iván Csaba 1, Lindner–
Fazekas páros

Celldömölki-Swietelsky-Wewalka–
Ausztria U21 6-4.
Celldömölk, asztalitenisz Klubcsapatok
Szuperligája, visszavágó a négy közé
jutásért, vezette: Szabó, Nagy.
Páros: Fazekas, Ecseki–Pfeffer, Klaus
3:1 (8, 8, -7, 5). Ecseki játéka erõtlen,
szétszórt volt, de a celli kettõs gyõ ze l -
me nem forgott veszélyben. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Ecseki–Pfeffer 2:3 (11, 8,
-12, -8, -3). Fazekas–Klaus 2:3 (9, -2, 8,
-9, -6). Lindner–Levenko 3:2 (5, 10, -
11, -7, 9). Ecseki 2-0-ról kapott ki,
Fazekas pedig meglepetés-vereséget
szenvedett az ifjú osztráktól. Lindner -
nek is nagyot kellett küzdenie a sike-
rért, ami egyúttal a Celldömölk tovább-
jutását is jelentette. (2-2). 
2. kör: Fazekas–Pfeffer 3:1 (-7, 5, 12,

11). Ecseki–Levenko 1:3 (-4, -9, 5, -10).
Lindner–Klaus 3:0 (11, 10, 9). Ez is ne-
héz kör volt, Fazekasnak és Lindnernek
is sokat kellett dolgoznia a gyõze -
lemért. Ecseki ezúttal sem járt sikerrel.
(4-3). 
3. kör: Fazekas–Levenko 2:3 (-9, 8, -4,
11, -5). Lindner–Pfeffer 3:2 (5, -5, -2, 7,
3) Ecseki–Klaus 3:2 (-8, -7, 8, 6, 7).
Fazekas a végére elfáradt, Lindner ru-
tinból hozta meccsét, és végre Ecseki is
megszerezte egyetlen gyõzelmét. (6-4).
Az elsõ mérkõzésen aratott sima
gyõzelem után, ezúttal nagyon meg-
szenvedett a Celldömölk a sikerért.
Ebben közrejátszott, hogy ezt a találko-
zót a Szeged elleni extraliga-mérkõzést
követõ napon rendezték. A KSZL elõ -
dön tõjében az osztrák Stockerau vár
Fazekasékra, az elsõ mérkõzést márci-
us 29-én rendezik.

»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki mérkõzés
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III.–Vértes -
szõlõsi SE 8:10
Zakar Kristóf 4, Máthé Gyula 2, Teket
Attila 1, Zakar Kristóf–dr. Németh Gá -
bor páros.
Nagy csatában dõlt el a két pont sorsa
a vendégek javára.

Két nap alatt két nehéz gyõzelem

1. PTE PEAC- Kalo Méh I. 12 10 2 0 22 p 73:25

2. SZERVA ASE I. 12 9 3 0 21 p 71:27

3. CVSE-Swietelsky-Wewalka I. 12 10 1 1 21 p 72:21

4. Floratom Szeged AC Probart I. 12 7 1 4 15 p 63:34

5. Békési Torna Egylet 12 6 2 4 14 p 52:51

6. Komló Sport Kft. I. 12 4 1 7 9 p 40:57

7. BVSC-Zugló SI I. 11 3 1 7 7 p 35:55

8. Egri COOP SC I. 11 1 2 8 4 p 25:61

9. Pénzügyõr SE I. 12 1 1 10 3 p 30:69

10. TURRIS SE Sopron I. 12 1 0 11 2 p 14:75

Az Extraliga állása:

Celldömölk köz -
pontjában – Király
Já nos utca – 122
m2-es, nívós lakás
eladó. Ön  álló ud -
varral és fedett
a u  t ó  b e á l l ó v a l .
CSOK igé nyel hetõ. 

Irányár: 14,9M Ft 
Telefon: 06 30/2188060

» APRÓHIRDETÉS
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I M P  R E S   S Z U M

Március 6-án, vasárnap délután két
órakor rajtol a megyei elsõ osztályú
bajnokság, mind a nyolc, a 16. for du -
lóra kisorsolt mérkõzés egy idõben,
ennek oka, hogy az elõtte lévõ szom -
bat munkanappá mi nõ síttetett. Azt,
hogy melyik csapat milyen munkát
végzett az alapozás idõsza ka szában
majd meglátjuk fordulóról fordulóra,
most a sorsolást nézegetve néhány
olyan érdekességre hívjuk fel a figyel-
met, amelyek még akár befolyásolhat-
ják is a bajnokság végeredményét.
Kezdjük saját csapatunkkal, a tabella
élén álló celli csapattal, tavasszal hét
meccsünk lesz hazai, nyolc idegenbeli
pályán. Mindkét, az arany éremre hajtó
riválisunkkal ide gen ben mérkõzünk
meg, a Körmenddel még márciusban,
a tavaszi harmadik fordulóban, a Rép -
celakkal rá durván egy hónap pal április
közepén. Õsszel két döntetlenünk volt,
az egyik a Körmend ellen, a másik a
Király ellen, ellenük majd a záró fordu-
lóban javíthatunk hazai pályán. Ha az
õsz küzdelmeibõl indulunk ki, nem biz-
tos, hogy az a meccs akkor már csak
egy kellemes, ünnepi hangulatú évad-
záró esemény lesz. De nézzük a má -
sodik helyen telelt Körmendet, õk tíz

meccsüket játsszák majd otthon, és az
idegenbeli meccseik sem túlzottan
acé los csapatok ellen lesznek eleinte
(Vasvár, Kõszeg, Csepreg). Talán az
utol só két idegenbeli találkozójukon
bízhatunk valami meglepetés pont-
vesztés félében (Jánosháza, Király).
Meg persze abban is, hogy a Répcelak,
miként õsszel, úgy tavasszal is legyõzi
õket, mi meg nem érünk el döntetlen-
nél rosszabb eredményt ellenük. A har-
madik helyezett Répcelaknak hozzánk
hasonló ritmusban telik majd a tavasz,
hét hazai, nyolc idegenbeli meccs. Áp-
rilis vége felé adatik meg nekik majd
otthon, hogy vissza vág janak nekünk az
õszi 6-1-es vereségért, aztán az utolsó
elõtti fordulóban törleszthetnek a Táp -
lánnak idegenben a bajnokság eddigi
legnagyobb meglepetéséért a hazai
pályán ellenük elszenvedett vereségü-
kért. Nem lesz mindegy az sem a baj-
nokság végeredménye szempont jából,
így elõzetesen, hogy ki kivel meccseli
le Pünkösdkor a három nap alatti két
kilencven percét. Ez a Cellnek jön ki ta-
lán a legrosszabbul, fogadjuk a János -
házát és mehetünk Szent gott hárdra,

két hajtós meccs, kell majd a hosszú
kispad. A Kör mend otthon játszik mind-
kétszer, fogadják és remél hetõleg jól
lefárasztják a Szent gott hárdot, majd
újabb vendégük Pünkösd hétfõn a
Rábapaty lesz. A Répcelak ugyan
mindkétszer idegenbe megy, de a
Kõszeg és a Kemenesalja elleni három-
három pont behúzása nem lenne tipp-
mix-gyilkos eredmény. 
Végezetül még néhány érdekesség:
például a Rábapaty a sporttelepük fel-
újítása okán minden meccsét idegen-
ben játssza majd, a két közeli egyesü-
let, a Kemenes alja és a Jánosháza pe-
dig kilenc-kilenc hazai meccsen gyûj -
tögetheti pontjait a minél jobb helye-
zés érdekében; lesz a vönöckieknek
egy ötös, a jánosháziaknak pedig egy
hatos otthoni sorozata. 
A lényeg a lényeg, ha az idõjárás nem
szól közbe, a találgatások helyett rövi-
desen a labdarúgás veszi át a fõsze -
repet, persze volt már olyan márciusi
idus nem is olyan rég, amikor minden-
ki egy másik autóba ült át, most ne le-
gyen ilyen.

»DOTTO

Menetrend, találgatások, érdekességek

Szurkoljon a CVSE
kosárlabdázóiért!

Celldömölk már hagyományosnak
tartott XII. „Hérincs Zsolt” Kosárlabda
Emléktorna mérkõzésein 2016. feb-
ruár 28-án vasárnap 9 órától ren-
dezzük e hagyományos kupánkat,
ame lyen amatõr felnõtt férfi kosár-
labdázók mérik össze tudásukat az
Alsó sági Sportcsarnokban. Kb. 11 óra
után 3 pontos dobó- ill. zsákoló ver-
seny! A belépés ingyenes.
A CVSE-KEMKO csapata az utóbbi há-
rom kupát már megnyerte, jelenlé-
tetekkel buzdítsatok a negyedikért!
HAJRÁ celli kosarasok!

A KEMENESALJAI KISTÉRSÉG

EG. ÉLETM. ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

FORDULÓ DÁTUM IDÕPONT PÁROSÍTÁS

16. március 6. 14.00 Vép–Celldömölk

17. március 12. 14.00 Celldömölk–Rum

18. március 19. 14.00 Körmend–Celldömölk

19. március 26. 14.30 Kemenesalja–Celldömölk

20. április 2. 14.30 Celldömölk–Vasvár

21. április 10. 15.00 Egyházasrádóc–Celldömölk

22. április 16. 15.00 Celldömölk–Kõszeg

23. április 23. 15.00 Répcelak–Celldömölk

24. április 30. 16.00 Celldömölk–Csepreg

25. május 8. 16.00 Táplán–Celldömölk

26. május 14. 17.00 Celldömölk–Jánosháza

27. május 16. 17.00 Szentgotthárd–Celldömölk

28. május 21. 17.00 Celldömölk–Rábapaty

29. május 28. 17.00 Lukácsháza–Celldömölk

30. június 4. 17.00 Celldömölk–Király SZE
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Február 27 ünnepélyes
BORVACSORA 
napot tartunk. 

öt fogásos menü 
a Dénes Hegybirtok

borkíséretével!
Asztalfoglalás: 06 70/60-40-470

A VULCANO VENDÉGHÁZ szerdai napokon, 15.00 órától a helyben fogyasztás után 

a vendégei részére 20 %-os kedvezménnyel kedveskedik!

VULCANO VENDÉGHÁZ
Mesteri, Újvilág u.33.
06-70/60-40-470
vulcanovendeghaz.hu

vagy keress minket a Facebook-on!


