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Barkács Faáru Bolt
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OSB, LAMBÉRIA
FA-GYULÁTÓL!
Osb raktárról
6-8-10-12-15 mm vastagságban

Fenyő lambéria
számtalan méretben és típusban

Keményfa kerítéslécek
kiváló minőségben raktárról

Szivattyú vásár:
tucatnyi típus akciós áron
kapható április 10-ig
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Boldog, békés húsvéti ünnepeket kívánunk vásárlóinknak!
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» AKTUÁLIS

Március 15-i megyei ünnepség városunkban
2010. március 15-én Vas Megye Önkormányzata és Celldömölk Város Önkormányzata és együtt emlékezett
meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójáról Celldömölkön. A megemlékezés az 1848-as
hõsök emlékfalánál kezdõdött, ahol
Vas Megye Közgyûlésének nevében
koszorút helyezett el Majthényi László,
a közgyûlés elnöke, dr. Kondora Bálint,
a közgyûlés alelnöke és dr. Balázsy
Péter megyei fõjegyzõ. Celldömölk Város Önkormányzata nevében Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné
alpolgármester asszony és Farkas Gábor, a város jegyzõje. Koszorút helyezett el továbbá a Vas Megyei Kormányhivatal nevében Gecse József, a Járási
Hivatal vezetõje, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Celldömölki
Tankerülete nevében koszorúz Rozmán
László igazgató. Az emlékezés koszorúit helyezték el az 1848-as hõsök emlékfalán a megyei és helyi pártok és
szervezetek képviselõi.
A koszorúzást követõen a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületében folytatódott az ünnepség. A
Himnusz elhangzása után Fehér László,
Celldömölk város polgármestere köszöntötte az egybegyûlteket: beszédében kiemelte a 168 évvel ezelõtti
tetteket, melyek egy országnak adtak
hitet. „Emlékezünk az elszántságra,
mely az országnak függetlenséget,
felelõs kormányt, jogokat, méltóságot
és szabadságot adott… Ahogy a múltban, úgy a jelenben is mindannyiunknak, a hazáért felelõs politikusoknak és felelõsséget érzõ polgároknak kötelessége, hogy a haza érdekében cselekedjünk, közösen vigyük
elõre az országot a jövõnk érdekében.
Szabadságunk zászlaján éppen ezért

jog, törvény, szolidaritás, együttmûködés, tisztelet, közös európai jövõ
kell, hogy álljon” – hangsúlyozta a városvezetõ.
Vas megye himnuszát követõen Ágh
Péter, a térség országgyûlési képviselõje mondott ünnepi beszédet. Felelevenítette a 168 évvel ezelõtti történéseket, és történelmi tablót sorakoztatott fel Vas megye egész területérõl.
Megerõsítette: a márciusi ifjak igent
mondtak a szabadságra, de ahhoz,
hogy ne hunyjon ki a forradalom lángja, az egész magyarság tenni akarása
kellett. A Kemenesalja 1848-as hõsei
voltak Vidos József, Széll József és itt
nyugszik Virághalmi Ferenc. Széll József
tragikus sorsáról részletesen is megemlékezett. „Egyetemes magyar sorsunk esszenciaként sûrûsödik megyénkbe. Legyünk büszkék szülõföldünkre, Vas megyére, hiszen csak így
tudjuk továbbadni a hazaszeretetet
gyermekeinknek. És egykor majd õk is
ugyanúgy becsülik ezt a földet, mint
ahogyan mi tesszük” – vallotta beszédében az országgyûlési képviselõ. Az
ünnepi beszéd és a mûsor után kitüntetések átadása következett, melyet
Majthényi László, Vas Megye Közgyûlésének elnöke, dr. Kondora Bálint, Vas
Megye Közgyûlésének alelnöke és dr.
Balázsy Péter megyei fõjegyzõ adott
át. Városunkból 2016. március 15-e alkalmából Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerésben részesült Bejczi Károly, a celldömölki Ádám Jenõ Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója és Somogyi Dezsõné, a Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvoda óvónõje.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerést

kapott Benkõ Péter Pál, a celldömölki
Soltis Lajos Színház mûvészeti vezetõje,
színésze. Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata kitüntetést vehetett át dr. Kovács Zoltán,
a Cell-Oxy-Med Kft. háziorvosa, ügyeletvezetõ orvos. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata elismerésben részesült Borsos Péterné, a
Celldömölki Népjóléti Szolgálat Idõsek
Otthonának vezetõje. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata díjat kapott Szabó Ferenc, celldömölki volt labdarúgó sportvezetõ. Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Közbiztonsági Tagozata elismerésben
részesült Homlok István, az Országos
Mentõszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentõszervezete Celldömölk
mentõállomás-vezetõje, mentõápoló.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerést vehetett át Bakonyi László, a

Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Vas Megye Közgyûlésének Elnöke Emlékéremben részesült Dummel Ottó, a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal Mûszaki Iroda
vezetõje és Erõss Elemér r. alezredes.
Ugyancsak Vas Megye Közgyûlése Elnöke Emlékérmét vehette át a járásból
dr. Mesterházy Zsuzsanna, Nagysimonyi, Tokorcs, Kemenesmihályfa községek háziorvosa, valamint Fiszter Anna,
a jánosházi Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
tagintézmény vezetõje. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerésben részesült
Kovács Gáborné, a MI-TO-SI Bt. háziorvosi asszisztense, aki Nagysimonyiban,
Tokorcson és Kemenesmihályfán teljesít szolgálatot.
Az ünnepi mûsor a Szózattal zárult.
»LOSONCZ ANDREA
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Négycsillagos városok – Celldömölk és Malbun
A Liechtensteini Hercegségben fekvõ
Malbun és városunk között mindenképpen van egy hasonlóság: négycsillagos
JUFA szállodákkal rendelkeznek. Városunk vezetése meghívást kapott a malbuni síparadicsom közepén, 1600 méter magasan lévõ új szálloda avatására.
Ötvenötödik szállodáját adta át a JUFA
osztrák szállodalánc február utolsó hétvégéjén. A 26-tól 28-ig tartó rendezvénysorozaton Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester, Farkas Gábor jegyzõ képviselte
Celldömölköt, s tolmácsként elkísérte
õket Szomju Tamás, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium pedagógusa.
– 2014 tavaszán nyitotta meg a szállodát és a kempinget a JUFA városunkban, a kemping létesítése elsõ volt
a JUFA életében, a celldömölki szálloda
azonban már a 49. volt a sorban – emlékeztetett Fehér László. – Két év elteltével pedig már az 55. szállodájuk is fogadhatja a vendégeket. Immár négy
országban, Ausztriában, Németországban, Magyarországon és – Európa negyedik, a Föld hatodik legkisebb állama
– Liechtensteinben mûködtetnek szállodákat. A Svájc és Ausztria között fekvõ,
mindössze 160 négyzetkilométer területû hercegségben megnyílt szálloda
épp úgy négycsillagos, mint a celldömölki, s büszkék vagyunk rá, hogy ez a
két szálloda viseli a négy csillagot. Persze amíg nálunk a termálvízre alapozva
épült meg a szálloda, addig az Alpokban fekvõ település síparadicsomára építettek Malbunban.

A városvezetõ kiemelte a házigazdák
vendégszeretetét, s azt, hogy a szállodaavatón a JUFA vezetõin és a többi
szálloda igazgatóin, települések képviselõin kívül a liechtensteini miniszterelnök és a gazdasági miniszter is ott
voltak. Városi küldöttségünk találkozott
Neutal község polgármesterével is.
– Burgenland elsõ JUFA vendégháza
épült meg Neutalban. A Közép-Burgenland szívében fekvõ kisváros és Celldömölk között mintegy 80 kilométernyi távolság van. Bár lakossága jóval
kisebb, mint Celldömölké, történelmi
gyökereink arra ösztönöznek bennünket, hogy a kulturális és sportélet, az
oktatás területén teremtsünk kapcsolatot – mondta el Söptei Józsefné alpolgármester.
Fehér László szólt arról is, hogy a JUFA
vezetõivel is tárgyaltak a celldömölki
fürdõ üzemeltetésérõl, a rövid és

hosszú távú tervekrõl, fejlesztésekrõl. A
megbeszélésük folytatása Celldömölkön március 21-én lesz, ami hosszú távon is kihathat Celldömölk és a JUFA
együttmûködésére. Hangsúlyt fektet
nek a sportturizmus erõsítésére is, így
– miután augusztus 20-án az új városi
sportcsarnokot felavatja a város – a
szállodában edzõtáborozó csapatok
rendelkezésére bocsátják majd. Ezzel
tovább nõhet a celldömölki szálloda és
a fürdõ vendégköre. A JUFA szállodák
jól teljesítenek: tavaly 1,2 millió vendégéjszakájuk volt összesen. S ez a
szám gyarapodhat azzal is, hogy már a
következõ szállodájukat 2017 tavaszán
szeretnék megnyitni Hamburgban. A
35 állandó lakossal rendelkezõ liechtensteini Malbun és az 1,7 millió lakosú Hamburg mellett 11 és fél ezer lakosával Celldömölk is megtalálta a he»ÚK
lyét a JUFA hotelek között.

Az Utazás 2016 rendezvényen ismét jelent volt a Sághegy TDM
A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
március 3–6. között rendezte meg Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjét, az Utazás kiállítás 2016ot, melyen – a korábbi évekhez hasonlóan – a Ság hegy Térsége Turisztikai
Egyesület is képviseltette magát. Az
elsõ két napon Beni Judit, a TDM frissen
megválasztott vezetõje és Döméné
Király Gabriella, a TDM munkatársa, a
harmadik napon pedig a városvezetés
képviseletében Söptei Józsefné alpolgármester asszony is csatlakozott a jeles rendezvényhez.
Vas megye egy közös standot alakított
ki a Szent Márton év jegyében, ennek
részeként a JUFA Vulkán Fürdõ Resort és
a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület
közösen alakított ki egy pultot, amely-
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hez sághegyi borokkal és vendégváró
falatkákkal várták az érdeklõdõket.
Nagy sikert arattak a helyi borok, a
Kráter Húsbolt, valamint a Bögötei
Pékség termékei is. Sokan felkeresték a

celldömölki pultot, fiatal családosok,
nyugdíjasok, bel- és külföldi érdeklõdõk, utazásszervezõ irodák egyaránt.
Nagyon nagy igény mutatkozott a celldömölki szálláshelyek, a fürdõ és a Vulkánpark nyújtotta szolgáltatások iránt,
de a Tulipánfesztivállal kapcsolatos információkat is nagy érdeklõdéssel fogadták. Sok olyan vendég érkezett a
celldömölki standhoz, akik jártak már
városunkban vagy a környékünkön, és
õk is jószívvel ajánlották másoknak a
celldömölki látnivalókat. Söptei Józsefné
alpolgármester aszszony elmondta, komoly lehetõséget jelentenek a turizmus
fejlõdését illetõen a továbbiakra nézve
a személyes találkozások a látogatókkal, de a döntéselõkészítõkkel, döntéshozókkal egyaránt.
»LA
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» KÖZÉLET

Tizenötmillió forint a kórháznak az adózók felajánlásaiból
1991-ben, 25 évvel ezelõtt – elsõként a
civil szervezetek közül – jött létre Celldömölkön a Kemenesalja Kórházért Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke dr.
Pörneczi Károly. Az alapítvány megalakulása óta komoly társadalmi és anyagi
szerepet vállal az egészségügyi intézmény életében. Ezúttal 15 millió forint
értékben sikerült megvalósítania eszközfejlesztést, de továbbra is várják a
lakosság személyi jövedelemadó 1%-os
felajánlásokat.
– Büszkék vagyunk arra, hogy alapítványunk elsõként jött létre a Kemenesalján a rendszerváltás környékén.
Alapítványunk elsõsorban a kórházi eszközfejlesztést, illetve az egészségügyi
szakképzést segíti elõ. A 25 év alatt
mintegy 100 millió forinttal tudtunk
hozzájárulni az egészségügyi intézmény
mûszerezettségéhez. Örülünk annak,
hogy 15 millió forintos eszközbeszerzést
sikerült megvalósítanunk – tájékoztatta
lapunkat dr. Pörneczi Károly, a Kemenesalja Kórházért Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
»Hogyan hoznak döntést egy-egy mûszer megvásárlását illetõen?
– Döntéseink mindig úgy születnek,
hogy amikor egy jelentõsebb összeg
összegyûlik az alapítvány folyószámláján, felkeressük az intézmény igazgatóját, aki – a szakmával egyeztetve elénk
tárja az eszközigényeket. Mivel az eddig
érvényben lévõ jogszabályok értelmében lehetõségünk volt arra, hogy
legfeljebb három évig gyûjtsük az öszszeget számlánkon, ennek köszönhetõen tudtunk most végrehajtani egy
jelentõsebb összegû beruházást: 12 millió forint értékben vásároltunk egy szívultrahangkészüléket a belgyógyászatra,
valamint 3 millió forint értékben egy
laporoszkópiás készüléket a szülészetre.
A jogszabályok az idei évtõl annyiban
változtak, hogy a felajánlásokat egy
éven belül eszközre kell váltani. A lakosság személyi jövedelemadójának
1%-aiból legtöbb 4-5 millió forint folyik
be évente. A jövõben nagyjából ezzel
az összeggel számolhatunk – nyilatkozott dr. Pörneczi Károly.
»A nagyobb összeget, 15 millió forintot
egy belgyógyászati eszköz, egy szív-ultrahangos készülék vásárlására fordította az alapítvány. Mit jelent ez a készülék a szakma számára?
Dr. Krizmanich Mária belgyógyász-kardiológus osztályvezetõ fõorvos: – Elõször
is nagyon köszönöm az alapítvány

vezetõjének, valamint a lakosságnak,
hogy változatlanul támogatják a kórházat. Azért fontos ez nekünk, mert az infrastrukturális fejlesztés mellett – amit
nagyon fontosnak és idõszerûnek tartottunk – csak részben valósult meg a
kardiológiai mûszerek felújítása. Az új
készülékkel nagyon sokat nyertünk,
egyrészt mert sokkal többet tud, mint a
régi: pontosabban tudunk mérni, de
gyorsabbá is váltak a vizsgálatok. Azért
tartom ennyire fontosnak, hogy a
kardiológiai ellátás megfelelõ színvonalon történjen, mert a kor elõrehaladtával gyakorlatilag mindenki kardiovaszkuláris megbetegedésben fog szenvedni. A lakosság nagy része magas vérnyomással küzd, sok az elhízott ember,
ez együtt jár a cukorbetegséggel, a magas koleszterinszinttel – ezeknek a betegeknek legalább egyszer meg kell fordulniuk a kardiológiai szakrendelésen.
Az, hogy gyors és pontos eszköz áll rendelkezésünkre, lerövidíti a vizsgálati idõt
is, ezáltal több beteget tudunk megvizsgálni, és szükség esetén tovább küldeni.
»Az intézmény számára milyen jelentõséggel bírnak a megvásárolt eszközök?
Dr. Farkas Péter Imre, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház igazgatója: – Nagyon
köszönöm én is az alapítvány kuratóriumának, hogy sokat tesznek azért, hogy
munkánkat a lakosság körében népszerûsítsék a személyi adó 1% lehetõségével is. Köszönet a lakosságnak, hogy
adójukkal támogatják az intézmény
munkáját. Ez az 1%-os adományozás
ugyanis nem pusztán pénz számunkra,
hanem egyfajta üzenet is. Üzenet, hogy
számítanak a kórházra, támogatják a
munkánkat. Büszkék vagyunk rá, és köszönjük, hogy a lakosság kiáll az intézmény mellett. A laporoszkópiás eszközök azért fontosak, mert ezek segítségével lehetõvé válik, hogy a has megnyitása nélkül kisebb és közepes nagyságú mûtéteket el tudjunk végezni. Ez
nagyban megkönnyíti a felépülést. Úgy

gondolom, hogy egy 21. századi intézmény számára ma már elengedhetetlen
az ilyen eszközök megléte.
»Annak ellenére, hogy évek óta nem az
önkormányzat a kórház fenntartója, a
városvezetésnek ma is fontos az egészségügyi intézmény megléte…
Fehér László polgármester: – Február
végén két képviselõtársammal aláírásgyûjtést kezdeményeztünk a megyei
kiskórházak, így a Kemenesaljai Egyesített Kórház megmentéséért, és az
egészségügy stabil finanszírozásáért.
Szeretnénk elérni, hogy Celldömölkön
újra több aktív ágyon nyújtsanak ellátást, szülészet-nõgyógyászat, belgyógyászat és sebészet területen egyaránt,
hiszen a megyeszékhelyen kívüli lakosság így kaphatna biztonságos ellátást.
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony:
– Az önkormányzat és a lakosság szívügye is egyben a kórház. Nagyon örülünk, hogy a rendelõintézet ilyen szépen megújult, eredetileg azonban arra
gondoltunk, hogy a megvalósultnál nagyobb arányban megújul a mûszerezettsége is. Éppen ezért, mert a lakosság is szívén viseli a celldömölki kórház sorsát, és ilyen nagy összeg gyûlt
össze, az alapítvány kuratóriumának az
volt a célja, hogy az összegyûlt pénzösszeg úgy legyen hasznosítva, hogy a
lakosság legszélesebb rétegét érintse. A
városvezetés pedig a saját eszközeivel
küzd a rendelkezésére álló fórumokon,
hogy minél szélesebb körû legyen az
aktív ellátás. A legfontosabb mégis az,
hogy az a kórház és az a rendelõintézet
vagyunk, hogy az eszközellátottságon
felül nagy tudású orvosok látják el a betegeket. Nagyon sok kórház van olyan
helyzetben, hogy nincs megfelelõ orvosi ellátottsága, mi szerencsére nem
ezek közé tartozunk. Megteszünk mindent térségünk országgyûlési képviselõjével karöltve, hogy a szülészeti aktív
ellátáson felül a belgyógyászati ellátás
is aktívvá válhasson.
A fentiekbõl is kitûnik, hogy a város és
a környék lakossága a személyi jövedelemadó 1%-ából adózva a helyi egészségügyet, egyúttal önmaguk és családjuk gyógyulását is szolgálja, hiszen a
felajánlott pénzösszeg nyomon követhetõ, és ténylegesen a szükséges eszközök megvásárlását segíti elõ. A Kemenesalja Kórházért Alapítvány Kuratóriuma kéri a lakosságot, hogy adójuk
1%-ával ezúttal is támogassák õket .
Adószám: 19245450-1-18.
»LOSONCZ ANDREA
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A varázslatos Gyapjúvarázs

Egy ismerõsömtõl hallottam a kifejezést: „Gyapjúvarázs”. Kíváncsivá tett,
így körülnéztem az interneten. Kellemes meglepetésként ért, hogy a kifejezés egy webáruházat takar, aminek a
székhelye Celldömölk. Egy rövid nyomozás, egy segítõkész ismerõs… És
már egy kávé mellett beszélgetünk
Finta Andreával, aki férjével, Robival
már 5 éve üzemelteti a webáruházat.
» Andi, kérlek, mesélj arról, hogy mit is
takar a gyapjúvarázs!
– A gyapjúvarázs tulajdonképpen az
úgynevezett Waldorf babák alapanyagainak forgalmazásával foglalkozó
weboldal.
» Hogyan jött a webáruház ötlete?
– Ez egy érdekes történet: Kristóf fiam
születése után kezdtem el nézelõdni a
természetes alapanyagok és az ökopelenka után az interneten. Többféle kismama fórum és oldal nézegetése közben akadt meg a szemem egy, a Waldorf babákkal foglalkozó cikken. A cikk
pontosan körülírta, hogy mennyire sokat számít, ha az édesanya készíti el
csemetéje játékát. Annyira megtetszett
az ötlet, hogy kerestem egy tanfolyamot, ahol megmutatták a baba varrásának technikáját. Majd ahogy egyre

Marics Virágszalon
Kossuth L.u. 13.

Áldott, boldog, békés
húsvéti ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Marics Sándorné és munkatársai
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jobban beleástam magam a témába,
és próbálgattam a varrást, szükségem
volt alapanyagokra. Sajnos annyira
speciális, hogy elõször Angliából hozattuk. Késõbb persze itthon is tudtunk
vásárolni alapanyagokat. Amikor a legkisebb leányom megszületett, megszûnt a munkahelyem. Sokat beszélgettük Robival, hogy mi is legyen a
következõ lépés. Amint az lenni szokott, az élet megoldotta ezt a dolgot is:
az egyik tanfolyamon egy hölgy jelezte, hogy eladja a webáruházát, mert
visszamegy dolgozni. Azonnal éltem a
lehetõséggel. Ennek most már lassan
öt éve. Azóta is örülök ennek a döntésnek. Persze azóta már én is visszamentem dolgozni, de hála a családomnak,
a férjemnek, és a jó szervezésnek, az
oldal népszerû.
» Visszatérve a Waldorf babára, mi az
elõnye a hagyományos játékokkal
szemben?
– A babázás mindkét nemû gyermek
életében már egészen kicsi korban
megjelenik: ilyenkor a gyerek újra játszsza az élményeit és egyben készül életének legfontosabb feladatára az anya
és az apa szerepre. Nem mindegy hát,
hogy egy sorozatgyártott, lelketlen mûanyag darabot vagy egy puha, meleg,
az édesanyja által, természetes anyagból készített babát vesz a kezébe. A
Waldorf babák egyediek. Egy baba kitüntetett szerepet foglal el a gyermekek
játékai között. Õ az emberek mása. A
Waldorf módszer szerint a gyermek a
saját fantáziája szerint rajzol rá érzelmeket, ezért olyan egyszerûen kidolgozott a baba arca.
» Mik a tapasztalataitok: mennyire alakult ki hagyománya ennek a Waldorf
baba és manó készítésének?
– Az az igazság, hogy mi már az
érdeklõdõkkel találkozunk az áruházban. Jó kis közösség alakult ki az évek
során. Nagyon jól esik, amikor az anyu-

kák feljönnek az oldalra és beszélgetünk. Õk kérdeznek, hiszen elõször
elkészíteni egy manót vagy babát nem
egyszerû mûvelet, de megéri. Az eredeti babát kézzel kell varrni, de ha valaki jobban szeretné géppel, akkor is a
lényeg a rá fordított idõ és energia.
Amikor van rá lehetõségem, részt veszek továbbképzéseken, tanfolyamokon, különbözõ fórumokon, hogy „képben legyek”. Mi tanácsokkal, ötletekkel
segítünk, a vevõink aztán feltöltik az
oldalra az elkészült mûveiket. Jó érzés
látni a végeredményt.
» Beszélgessünk egy kicsit a további
terveitekrõl!
– A baba-alapanyagok mellé szeretném bevezetni a selyemfestéshez
használatos alapanyagokat. A selyemfestés sem egyszerû, ehhez még tovább kell képeznem magam. Úgy gondolom, hogy a design marad: a varázspálcás bari – amit örököltünk, és a név
a Gyapjúvarázs – ez saját ötlet. És persze továbbra is számíthatnak ránk, akik
felkeresik a webáruházunkat.
»BL

MACI CUKI
Cukrászda
Szomraky u. 2.

Áldott, békés
húsvéti ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Csőre Judit és
munkatársai
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Évértékelõ a tûzoltóságnál
Az Önkormányzati Tûzoltóság az önkéntesekkel kiegészülve február 5-én
tartotta meg évértékelõ közgyûlését.
Az értekezlet Balogh Hajnalka elnök
vezetésével zajlott, aki az Ábrahám
Ferenc egykori elnökre való megemlékezést követõen elsõként az önkormányzati, majd az önkéntes tûzoltók
napirendi pontjait tolmácsolta. Olyan
témák kerültek megvitatásra, mint a
tagdíj és az alapszabály módosítása,
illetve a vezetõségi tagok megválasztása. A napirendi pontokat kivétel nélkül teljes egyetértésben fogadta el a
közgyûlés. Kocsis Péter, a Celldömölki
Önkormányzati Tûzoltóság parancsnokának beszámolójából kiderült, hogy a
lánglovagok a tavalyi évben mintegy
40 alkalommal vonultak ki tûzese-

r Irány az
országos döntõ!

tekhez. Mûszaki mentést 55 alkalommal végeztek – ezek közül külön említést érdemel a celldömölki rendezõnél
történt gázömlés, amely során nem
csak a szivárgás megfékezésére, hanem a lakosság biztonságba helyezésére is koncentrálniuk kellett. Kocsis
Péter említést tett a jármûparkról,
majd a tavalyi évek gyakorlatait foglalta össze: sor került vízbõl és jégrõl

mentésre, helyismereti és szituációs
gyakorlatokra, valamint szimulációs
tréningekre is. A parancsnok fontosnak
tartotta megemlíteni a csapat közösségformáló tevékenységeit is, így a
kéklámpás napot, valamint az I. Vas
Megyei Tûzoltónapot Szombathelyen.
Bertalan Sándor gazdasági vezetõ az
elõzõ évi költségvetést szemléltette, és
kitért az idei év pénzügyi tervezeteire
is. Az önkéntesek ezt kiegészítve elmondták, hogy 81 bevetésük volt, közöttük 31 tûzeset, 41 baleset és 7 téves riasztás. Szó esett továbbá a sikeres és sikertelen pályázatokról, valamint a pénzügyekrõl is – ismét Bertalan Sándor tolmácsolásában. Az ellenõrzési bizottságok nevében a hivatásosok részérõl Döme László, míg az
önkéntesek részérõl Kocsis Krisztián
szólalt fel.
»ILCSIK ZSÓFIA

Kondor Béla országos rajzverseny
A budapesti Kondor Béla Általános
Iskola fennállásának 35. évfordulója és
névadójának 85. születésnapja alkalmából országos rajzpályázatot hirdetett, ahova mintegy négyezer alkotás
érkezett az „Angyalok a város felett”
témában.

2016. január 29-én rendezték meg
Szombathelyen a sakk diákolimpiai
bajnokságot. Idén is remekeltek a
Szent Benedek iskola tanulói. Korcsoportjában egyéniben Farkas Kata és
Lenner András is a dobogó legfelsõ
fokára állhatott amatõr kategóriában.
Így mindkét bajnok jogot szerzett
egyéniben az országos döntõn való
részvételre, és õk képviselhetik Vas
megyét a versenyen. Az „élõs” kategória versenyein korcsoportjában Galovich Máté harmadik helyen végzett.
Ebbõl a kategóriából az elsõ három tanuló szerez jogot az országos döntõn
való indulásra, így Máté is ott lesz az
országos sakk diákolimpiai döntõben.

Áldott, békés, boldog
húsvéti ünnepeket kívánunk kedves
olvasóinknak, hirdetőinknek!
Nagy Antal
hirdetésszervező

A beérkezett munkákat neves zsûri osztályozta, így a Magyar Nemzeti Galéria
címzetes fõigazgatója, Bereczki Loránd,
valamint a Magyar Rajztanárok Egyesületének elnöke, Szalai József. A szakembereknek nem volt könnyû dolguk a
helyezettek kiválasztásában, de örömünkre celldömölki vonatkozása is volt
a díjátadónak. Az ötödik osztályos
Szabó Eugénia Júlia maga mögé utasítva valamennyi pályamunkát, elsõ helyezést ért el kategóriájában. Júlia elmondta, hogy a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagintézményének rajzszakköre adott lehetõséget
arra, hogy közelebbrõl is megismerkedhessen ezzel az irányzattal. Társaival gyakran küldik el rajzaikat, festményeiket különféle felhívásokra, de ilyen
kimagasló eredményt még sosem ért
el. A pályázatra egy, a város felett
repülõ angyalt rajzolt vízfestékkel illetve tûfilces technikával, vonásait – és az
útját egészen az elsõ helyezésig – Skriba Zsoltné egyengette. Nagyon örült,
hogy õ vehette át Budapesten a fõdíjat,
ami egy egyhetes kikapcsolódást jelentett édesapjával Zalakaroson.
A pályázatra határainkon túlról is érkeztek munkák, így Júlia mûvével nem

kevesebb, mint 132 település indulóját
utasította maga mögé. Az akvarell
mindemellett
bekerült
a
100
legsikeresebb munka közé, amelybõl
egy kiállítás is nyílt az iskolában.
»LILCSIK ZSÓFIA

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Zsani László és
Kozma Krisztina leánya: Natália,
Tóth Ferenc Gábor és Németh Alíz
leánya: Lotti, Egerszegi Tamás és
Staritzbüchler Eszter fia: Benett.
Halálozás: Vas Lajosné sz. Hubay
Éva, Kiniczkiné Sebestyén Szabina.
Jánosháza Halálozás: Kocsis Imre.
Kenyeri Születés: Bebesi Imre és
Ferenczi Judit fia: Attila. Kemenespálfa Születés: Felföldi Szilárd és
Takács Adrienn fia: Márk. Ostffyasszonyfa Születés: Tóth László és
Polgár Enikõ fia: Kristóf.
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Független filmek szemléje az art moziban
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Celldömölki Totál Plán Független Filmfesztivál. Az idei évben
mintegy 31 alkotással több mint húsz
pályázó nevezett az amatõr szemlére.

kereszti Vasi Filmfesztivál, vagy mint a
szombathelyi Savaria Filmszemle, nem
csoda hát, ha a szervezõk jövõre már
kísérõprogramokban, egyéni kezdeményezésekben gondolkoznak. A 2016-os
Totál Plánnál maradva azonban a zsûrinek így is épp elég gondja volt. Számos kifogástalan, technikailag és tartalmilag is minõségi alkotás nevezett a
celli filmfesztiválra. A rendezvény nagydíját végül Csoma Sándor, az SZFE hallgatójának diplomamunkája nyerte el, a
Tabula rasa. Játékfilm kategóriában
megosztott elsõ díj született Sipos Bence Váltás címû alkotása és Engelmann
Péter #Help címû filmje között, melyek
mindketten friss, fiatalos látásmódot
képviseltek, és üdítõ színfoltjai voltak
az idei fesztiválnak. Különdíjban részesült ugyanebben a kategóriában Szabó
Attila rendezõ, vágó, operatõr a Barátok
címû alkotásával. László Attila és barátai olyan szó szerint független filmes
társaságot képviselnek ugyanis a szakmában, amelyre nagyon kevés példa
van, viszont követendõ volna. Habár hivatalosan egyikük sem filmes szakem-

ber, elhivatottságból és lelkesedébõl
mégis olyan pályamunkákat kreálnak,
melyek nem csak Celldömölkön, de a
fõvárosi szemléken is lenyûgözik a
zsûrit. Dokumentumfilm kategóriában
Horváth Zoltán és Boros Ferenc sokat
méltatott mûve, a Szendiszûcs nyerte el
a fõdíjat, különdíjban részesült Zajti
Ferenc Szeptember katonája, a MAD
Stúdió Életünk Nemeskoltán címû propagandafilmje, valamint a Rum-Kastély
Média Szakköre, akik ezúttal is bebizonyították, hogy a fogyatékkal élõk kreativitásának nem szabhatnak határt a
fizikai korlátok. Az összevont animáció,
etûd és kísérleti film kategóriában Kõszegi Tamás és Kocsis Alexandra alkotása, A vihar vihette haza az elsõ díjat.
Ahogy az az eredményhirdetésen is elhangzott, a színvonalas felhozatal
egyetlen sötét foltja, hogy nem érte el
a celldömölki közönséget, ahogy Erdélyi János is fogalmazott, a városban is
szükség lenne egy olyan kezdeményezésre, szervezõdésre, mely filmkészítésre vagy egyéb médiatevékenységre
buzdítaná a helyi fiatalokat. »NÉMETH N.

Negyvennyolcas honvédportrék

nekünk a múlt titkait. A veszni indult
értékeket sokszor csak az utolsó pillanatban tudjuk megmenteni, ami lehet,
hogy nekünk nem jó befektetés, de az
utókor számára felbecsülhetetlen érték. A fotókon szereplõ szabadságharcos hõsök szemébe nézve elgondolkodhatunk, milyen drága és törékeny
kincs a szabadság, és mennyit kell tenni, küzdeni a mai világban is, hogy béke és szabadság uralkodjék. A Negyvennyolcas honvédportrék húsz fotóból
álló anyaga április 12-ig tekinthetõ
meg a mûvelõdési központban.
»RA

Immár harmadik alkalommal került
megrendezésre a celldömölki Totál Plán
Független Filmfesztivál, mely idén ismét teret adott az ország amatõr filmeseinek, hogy bemutathassák tehetségüket. A szemlén évrõl évre egyre több
pályamunka került bemutatásra, idén
összesen 31 kisfilm érkezett a több
mint 20 pályázótól játékfilm, dokumentumfilm, animáció, etûd és kísérleti film
kategóriában. Habár a kiírás amatõr filmeseknek szólt, az idei színvonal azonban félprofi átlagot hozott, a zsûri elnöke, Erdélyi János Balázs Béla-díjas dokumentumfilm-rendezõ szerint is kivételesen erõs volt a mezõny február
27–28-án a celldömölki art moziban. A
Hömöstrei Pál által kezdeményezett
rendezvény kezdi magát felküzdeni a
már hagyományosnak mondható kisfesztiválok köreibe, mint a táplánszent-

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár minden évben rendez kiállítást március idusán az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Idén sincs ez másként, március 11-tõl
látogatható Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék címû fotósorozata az
intézmény galériáján. A tárlat a hódmezõvásárhelyi Tornyai János Múzeum
anyagaként érkezett Celldömölkre.
A Kolozsvári Országos Történeti Ereklye
Múzeum 1902-ben, Kossuth Lajos születésének századik évfordulóján a még
élõ 1848–49-es katonák képeibõl egy
nagy kiállítást kívánt rendezni. E célból
fényképészeknek szóló felhívást tettek
közzé: öreg honvédekrõl díjazás nélkül
készítsenek portrékat. Plohn József jelentõs munkaráfordítással népünk,
nemzetünk történelmének egy darabját örökítette meg, mikor elkészítette
képeit a veteránokról. Nem foglalkozásból eredõ kötelességbõl, nem
anyagi haszonszerzésbõl, hanem szeretetbõl. A fotográfus pontosan 154
veteránról készített fényképet jelentõs
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beruházást igénylõ üveglemezekre.
Plohn József nagyszerûsége abban rejlett, hogy felismerte a jelenében rejlõ
kincseket és meg is örökítette õket,
fényképezõgépének lencséi feltárják

Húsvéti Akció az Elektro Diszkontban!

Húsvéti kedvezmények! Akciós árak!
Legyen Önnek is Boldog húsvéti ünnepe az általunk
nyújtott kedvezményekkel, akciós árakkal!
Akcióinkról az üzleteinkben bõvebb felvilágosítással állunk
kedves vásárlóinknak rendelkezésére.
Áldott, békés, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk
kedves vásárlóinknak!
Magyar Tibor és munkatársai
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Csárdáskirálynõ, avagy Éljen a szerelem!
lem! Ez volt a világhírnévre szert tett
mû eredeti címe. Joggal mondják, hogy
az operett tradicionálisan magyar
mûfaj, és sehol a világon nem adják elõ
olyan izgalmasan, temperamentumosan, játékosan, humorral és lírával telten, mint nálunk. Színpadra állításához
rengeteg elvárásnak kell megfelelni.
Különösen igaz ez a Csárdáskirálynõ
esetében, ugyanis ez minden idõk legjobban megírt, legtöbbet bemutatott és
legtöbbször elõadott operettje. Ritka kivételként tartják róla, hogy akár zene
nélkül is remek színdarab lenne, ugyanis egy nagyon izgalmas családi dráma
bomlik ki az események során a nézõ
elõtt. A történet egy reménytelennek
látszó szerelemrõl szól. Egy valaha volt
orfeum-énekesnõ, aki az idõk során egy
Habsburg fõnemes felesége lett, tiltja

hercegi sarj fiát attól, hogy elvegye szerelmét, egy pesti orfeum tehetséges
fiatal énekesnõjét. Ebbõl aztán temérdek bonyodalom származik, de a szerelmesek több szövetségest is maguk mellett tudhatnak. Természetesen a végén,
mint ahogy azt az operettek törvényei
követelik, minden jóra fordul. Ahogy az
eredeti cím is sugallja: éljen a szerelem!
Mindehhez pedig jön Kálmán Imre zsenialitása és muzikalitása, a mindenki által jól ismert és kedvelt dallamokkal:
Hajmási Péter, Jaj, cica!, Te rongyos
élet!, stb. A Csárdáskirálynõ túlélt két világháborút, az egész huszadik századot,
s ma is tömegeket vesz le a lábáról. S
talán mondanunk sem kell, így volt ez
Celldömölkön is a zsúfolásig megtelt
színházteremben.
»REINER ANITA

Tudományos alapmû celldömölki szerzõséggel

nográfiája fûzõdik a nevükhöz. Minden
eddiginél nagyobb kihívást jelentett
számukra a fõváros, mint egyetlen magyar megapolisz lényegi változásokra
koncentráló, ugyanakkor a részleteket
is figyelembe vevõ teljes körû feltérképezése. A történeti gyökerek feltárását
Dr. Lenner Tibor végezte, Budapest utcáról utcára és házról házra történõ
aprólékos, mikroszintû adatbázisát pedig a Dr. Csapó Tamás vezette csoport
hozta létre. A kutatási módszertan
területérõl, illetve a hiánypótló földrajzi szintézis településfejlesztési következtetéseirõl számos érdekességet osztottak meg a szerzõk a közönséggel.
Meghitt pillanatokkal zárult az egyébként is hangulatos találkozó: a honismereti csoport tortával köszöntötte az
elõzõ napon 50. születésnapját ünneplõ Dr. Lenner Tibort.
»N. T.

Vannak olyan örökbecsû darabok, amelyek évtizedek múltán sem veszítenek
fényükbõl. A mindenki által jól ismert
Csárdáskirálynõ ma már egy évszázados
múltra tekint vissza, de a jelenben is úgy
ragyog csillaga, mint keletkezése idején.
A mûvelõdési központ felnõtt színházbérletének egyik elemeként a celli közönséghez is eljutott a népszerû Kálmán
Imre operett a Kalocsai Színház mûvészeinek elõadásában, március 12-én.
A hazánkban 1916-ban bemutatott
Kálmán-nagyoperett az évtizedek során
több ezer bemutatót ért meg. Az egész
világ ismeri, talán nincs olyan része a
Földnek, ahol ne ismernék a bécsi elkényeztetett arisztokrata és a tehetséges
pesti énekesnõ izgalmas, poétikus,
szenvedélyes szerelmét. Éljen a szere-

Morfológiai morfondírozás Budapest monográfiájáról
2016. március 3-án – Szombathely és
Budapest után – a celldömölki Honismereti Munkaközösség nyílt foglalkozásán került sor a „Budapest településmorfológiája” címû kötet bemutatójára. A rendezvény létrejötte a NyugatMagyarországi Egyetem szombathelyi
településföldrajzi mûhelyének, illetve
az abban fontos szerepet betöltõ Dr.
Lenner Tibornak köszönhetõ, aki a celli
honismereti csoportnak is meghatározó személyisége.

Lendvay Istvánné, a Honismereti Munkaközösség vezetõje köszöntötte az est
vendégeit: Dr. Csapó Tamás habilitált
egyetemi magántanárt és Dr. Lenner Tibor fõiskolai docenst, valamint Dr. Fûz-

» APRÓHIRDETÉS

fa Balázs irodalomtörténészt, a könyvet
kiadó Savaria University Press vezetõjét
– aki egyúttal a bemutató moderátori
szerepét is vállalta.
Kiderült, hogy a szerzõpáros összeszokott tudományos tandemet alkot, hiszen számos település morfológiai mo-

Hirdetésszervezõ: Nagy Antal 06 70/3389880
Ság-hegy déli oldalán 1264 m2-en
lévõ szõlõ, pincével, árammal, vízzel
ellátva eladó. Tel: 06 70/333-6659

Kemenesmagasiban eladó családi
ház! 2004-ben épült, 110 m2-es. 2
szoba, nappali, konyha, fürdõ, wc,
elõtér. Fûtés: gázkonvektor, kandalló.
Melléképületek, gyümölcsös, nagy
telken. A házhoz tartozó 8 éve telepített 2226 m2-nagyságú akácerdõ.
Tel: 06 70/626-3213

Celldömölk-Alsóságon családi ház eladó. Tel: 06 30/644-6373.

Celldömölkön-Alsóságon családi ház
eladó! 3 szobás, gázkonvektoros, kiépített közmûvel, csatornával ellátott, 1032 m2-es telekkel és gazdasági épülettel. Irányár: 5.000.000 Ft.
Tel: 06 70/319-2084

Celldömölk központjában – Király
János utca – 122
m2-es, nívós lakás
eladó. Önálló udvarral és fedett autóbeállóval. CSOK
igényelhetõ. Irányár: 14,9 M Ft
Tel: 06 30/218-8060.

Celldö mölkönAlsóságon a Ság
hegy lábánál
tetõteres, négyszobás családi
ház eladó. Lakást elsõ emeletig beszámítok. Eladási ár megegyezés szerint. Tel: 06
30/454-2905 vagy 06 30/541-2002.
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Európa a suliban
Tizedikes szemmel –
részletesen
Kedd reggel volt, izgatottan álltunk a
gimi aulájában, és várva vártuk, hogy
mi lesz a feladatunk…
A verseny próbatételeire részletes
elõkészületekkel edzettük elménket,
mivel a feladatok mivolta sûrû ködbe
rejtõzött, de lassacskán a felhõ kezdett
oszladozni, és napról napra jöttek a tájékoztató szavak ország, zászló, népviselet, himnusz. Egyszóval osztályfõnökünkkel megállapodva, az igazságos
közteherviselés szabályai szerint mindenki választott magának egy szimpatikus nemzetet, melyrõl igyekezett
minden ismert és kevésbé ismert dolgot megtudni. Így nem kellett valakinek harminc himnuszt, másnak pedig
harminc zászlót fejben tartania.
A megnyitó után elsõ próbatételként európai országok híres-neves látványosságait kellett felismerni; az osztály kiválóan teljesített, minden véleményt meghallgatva egy szóvivõ ismertette a közös
megoldást. Néha teljesen megdöbbenve néztük a számunkra eddig ismeretlen
képeket, de pár kivételtõl eltekintve az
ország felelõse mindig tudta a helyes címet, melyet mindenki elfogadott. A
következõ állomáson palack malacunk is
sikeresen megszületett, mely igaz, még
csak kölyök, de annál elbûvölõbb lett. A
nemzeti himnuszok terén is sikeresen
teljesítettünk, bár a himnuszok nagy része eléggé hasonlít egymásra, mert általában egy ütemes induló dallamára
íródtak; de természetesen voltak lassabb, líraibb alkotások is. Mindegyikben
közös, hogy valamilyen módon kifejezi
az adott ország összetartását és hazaszeretetét. Az esetek nagy többségében
már az elsõ taktus után rávágtuk, hogy
melyik ország dallamáról van szó, ezeket fõként nemzetközi sporteseményekrõl vagy a televízióból ismertük,
volt, amelyet énekórák keretein belül
tanultunk. Akadtak köztük azonban olyanok is, amelyekkel rendesen meggyûlt a
bajunk. A legnagyobb fejtörést, úgy gondolom, minden osztályban a különbözõ
nemzetiségek népviseletének felismerése jelentette. Hiszen az európai népek
ezer szállal kötõdnek egymáshoz, ez
maga után vonja azt is, hogy hatást gyakoroltak egymás kultúrájára, építészetére, népmûvészetére, és így természetes, hogy az öltözködésükre is. A különbözõ népviseletek tehát sok vonást kölcsönöztek egymástól, de mindig volt va-
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lami jellegzetesség, amit alapul véve találtuk meg a megoldást. Viszonylag
könnyûnek bizonyultak az ország és
fõvárosuk, valamint nemzeti lobogójuk
felismerése és térképen jelölése, hiszen
ezeket már földrajzórán megtanultuk, és
hiba nélkül teljesítettük is.
A szellemi kihívások mellett adódtak fizikai megmérettetések is, hiszen a sikeres élethez a tudáson kívül szükségünk van tettekre is. Nagy reményeket
fûztünk a kötélhúzás mûvészetéhez is.
Csapatunk apait-anyait beleadva, elõre
kidolgozott stratégiával állt elõ, mindenki teljes erõbedobással feszült a kötélnek, miközben társaimmal együtt
lelkesítõ szavakat skandálva szurkoltunk nekik, de kilencedikes ellenfeleink
eddig rejtett tehetségükkel mindkét
fordulóban – igaz, hogy nagy erõfeszítések közepette –, de legyõzték osztályunk erõmûvészeit. A vereség után
lehetõségünk volt szépíteni a kidobó
terén, itt a 11. A-sok ellen sorakoztak
fel játékosaink. Az ügyes kézilabdás
fiúknak hála, ebben a mûfajban viszont
sikeresen helyt tudtunk állni. Utolsó feladatként városunk és környékén végbement uniós fejlesztéseket kellett
felsorolni, lehetõleg minél többet. Jelentem: ezt az akadályt is könnyen vette közösségünk. Hiszen a magánkézben
lévõ kisvállalkozásoktól egészen az
egészségügyben és az oktatásban végbement korszerûsítésekig több mint
húsz pályázati forrásból megvalósult létesítményt sikerült felsorolni, melyre –
úgy gondolom – a település lakosaiként
méltán büszkék lehetünk!
Nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést, az ebédlõben duruzsolva
mindannyian a másik osztály pontjai
felõl érdeklõdve próbáltuk behatárolnia
helyünket a tabellán, sokan már a várva várt nyereményrõl beszéltek, majd
annak felhasználásáról ötleteltek.

Hamar elérkezett a díjátadó pillanata,
mikor is a pesszimisták kitörõ üdvrivalgással ünnepelték, hogy nem õk végeztek az utolsó helyen. Osztályunk az
ötödik helyezést érte el a nyolc osztályból, mely szerintem egész szép eredménynek könyvelhetõ el. Természetesen kicsit jobbra számítottunk, de
nem szabad elégedetlennek lennünk,
mi rendesen felkészültünk, és sokat
tanultunk belõle. Az egész osztály egy
emberként tudott dolgozni, biztattuk és
támogattuk egymást a próbatételek során. Szerintem jól döntöttünk, hogy elosztottuk egymás között a különbözõ
uniós és azon kívüli európai országokat,
így sokkal könnyebben ment a felkészülés és az újabb kihívások teljesítése
is. Emellett szintén sikeres volt az a
stratégia, miszerint osztályunk biosz
emeltes tagjai jártak utána az Európában fellelhetõ védett állatoknak, valamint az ügyes törisek készültek fel az
Európai Parlament mûködésébõl, így
mindenki megtalálta a hozzá legközelebb álló témákat és abban bontakozott
ki. Ezek az ismeretek talán késõbb még
a hasznukra is válhatnak.
Véleményem szerint a vetélkedõ kiválóan sikerült, nagyon jól éreztük magunkat, és sok új információval gazdagodott a tudásunk is. A legérdekesebb
feladványok a Szomju Tamás tanár úr
vezette állomáson voltak, ahol a mindennapi vízfogyasztásunkról kaptunk
igazán meglepõ adatokat. Rendkívül
fontosnak tartom, hogy iskolánkban
minél több hasonló jellegû projektnap
kerüljön megrendezésre, hiszen a diákok játékos feladatokkal olyan hétköznapi ismeretekre tesznek szert, melyeket az iskolai tanterv nem tartalmaz, de
az általános mûveltséghez, valamint az
életben való boldogulásukhoz mégis elengedhetetlenek.
»KARÁTH PÉTER ZOLTÁN
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» VEGYES

Diákriporterek a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
Beszámoló egy sikeres
pályázatról
Február 23-án, egyetlen nap erejéig az
iskolánkba költözött az Európai Unió és
vele együtt valamennyi tagállama egy
fergeteges verseny keretében. De hogyan is jöhetett létre ez a remek és izgalommal teli nap? A nyár végén láttuk
meg a versenykiírást, mely háromfõs
csapatok részére szólt, akik egy európai
témát közel egy tanéven keresztül feldolgoznak, és minél több médiaportál
segítségével megjelentetik a munkáikat. A mi csapatunk – Horváth Flóra
Gabriella, Dummel Damján Bence és jómagam – Az oktatás- és ifjúságpolitika
az unióban címû témát választotta.
Közel fél éven keresztül készítettünk interjúkat, cikkeket, televíziós videókat a
közösségi szolgálattal és az iskolai szünetekkel kapcsolatban, mivel ezzel a
két kérdéssel foglalkoztunk koncentráltabban. Munkánk eredményeképpen
több mint harminc csapat közül a legjobb hét közé kerültünk, így jutalmunk
egy háromnapos médiatréning volt,
melynek a budapesti Európapont épülete adott otthont. Itt számos ismert
médiaszemélyiséggel találkozhattunk,
nagyon sok tapasztalatot szereztünk.
Közben csapatunkat két emberrel bõvítenünk kellett, így a jövõben Németh
Laura Asztriddal és Karáth Péter Zoltánnal dolgozunk együtt. A verseny
második fordulójaként a szervezõk egy
olyan iskolanapot tartottak nekünk,
ahol egy csapatverseny által játékos és

komoly feladatok segítségével jobban
megismerhettük az Európai Unió mûködését, és rendkívül sok újat tudtunk
meg a tagállamokról, az országok kultúrájáról. Minden osztály egy-egy csapatot alkotott, és 16 állomáson keresztül összehangolt munkával kellett megoldaniuk a helyi tanárok által felügyelt
feladatokat. Én az osztályommal, a 12.
H-val versenyeztem végig a napot. Az
állomások között voltak sportos, zenei,
kreatív és kulturális ismereteket igénylõ
feladatok is. Azt hiszem, az egész osztály nevében mondhatom, hogy nekünk az európai népviseletekkel kapcsolatos feladat, a sportos játékok és a
pet palack malackészítés tetszett a leg-

Nyertesek

jobban. Minden osztály teljes erõbedobással küzdött az elsõ három helyért,
hiszen nagy volt a tét: az elsõ helyezett
60.000, a második 40.000, a harmadik
30.000 forintot nyert. Az iskola pedig
100.000 forinttal gazdagodott. Nagy élmény volt látni, hogy ilyen összetartóan próbáltuk megoldani a feladatokat,
és ennek meg is lett az eredménye, hiszen 2. helyezést értünk el, elsõ helyezett a 11. A osztály, harmadik a 9. H
lett. A csapatunk feladata pedig – hiszen még versenyben vagyunk a fõdíjért, a brüsszeli utazásért – nem más,
mint errõl a remek napról tudósítani
valamennyi médiafelületen.
»TÓTH REGINA KRISZTINA

Óvodai beíratás

Az Új Kemenesalja előző számában megjelent játékunk
szerencsés nyertesei:
1. Kovács Imréné, 9500 Celldömölk, Dobó Katalin u. 16.
2. Erika nevû olvasónk a [smidike@freemail.hu] e-mail
címrõl küldve.

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2016/2017. nevelési évre a Celldömölki Városi Óvodába történõ beíratás
idõpontját az alábbiak szerint határozta meg:
2016. április 25–26. (hétfõ-kedd)
8.00 órától 16.00 óráig.
• A Koptik Úti Óvodába és a Vörösmarty Úti Tagóvodába
beiratkozó gyermekek beíratásának helyszíne: Koptik Úti
Székhelyóvoda (Celldömölk, Koptik u. 10. sz.).
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• Az Alsósági Tagóvodába beiratkozó gyermekek beíratásának helyszíne: Alsósági Tagóvoda (Celldömölk, Sági u.
174. sz.).
Az óvodavezetés kéri a szülõket, hogy gyermekük
beíratásakor a szülõ személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolványán kívül a gyermek lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és TAJ-kártyáját is vigyék
magukkal.
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Papírforma gyõzelem hazai pályán
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka–
Pénzügyõr SE 7-0, Celldömölk, férfi
asztalitenisz Extraliga-mérkõzés, vezette: Segyevi, Bódi
Páros: Fazekas, Ecseki – Éliás, Gelléri
3:0 (2, 3, 7). Villámrajtot vettek a
celliek, és az elsõ két szettben átgázoltak ellenfelükön. A harmadik játszmában már kicsit lazíthattak is Fazekasék.
(1-0).
Egyéni, 1. kör: Lindner – Banok 3:1 (-10,
4, 2, 9). Az elsõ játszmában még nem
tudott felpörögni kellõképpen Lindner,
de a folytatásban már nem volt esélye
Banoknak. (2-0) Ecseki–Éliás 3:0 (5, 4,
9). Ecseki magabiztos volt, és simán
hozta a meccset. (3-0) Fazekas – Gelléri
3:1 (8, 9, -8, 2). Kissé bizonytalanul

kezdett Fazekas, de fokozatosan magára talált, és hozta a papírformát. (4-0).
2. kör: Lindner – Éliás 3:0 (11, 5, 4). Az
elsõ játszmában még partiban volt a
fõvárosiak játékosa, de Lindner hamar
egyértelmûsítette fölényét. (5-0)
Fazekas–Banok 3:1 (4, 4, -7, 3). A harmadik szettben szétesett Fazekas, de
ezt leszámítva sima gyõzelmet aratott.
(6-0) Ecseki – Gelléri 3:1 (6, 7, -10, 5).
Ecseki gyõzelme egy percig sem forgott veszélyben. (7-0)
Gyõzött: Lindner 2, Ecseki 2, Fazekas 2,
Fazekas–Ecseki páros.
Esélyeshez méltón, könnyedén gyûjtötte be a két pontot a Celldömölk, alig
több mint másfél óra alatt.
»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Váci
Reménység 13:5
Iván Csaba 4, Baranyai Domonkos 3,
Lukács Balázs 2, Iván Bertold 2, Iván
Csaba – Lukács Balázs, Baranyai Domonkos – Iván Bertold párosok.
A várakozásnak megfelelõen sima hazai gyõzelem született.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Gödi
SE 6:12
Zakar Kristóf 4, dr. Németh Gábor 1,
Máthé Gyula 1.
Csapatunk tartalékosan tudott kiállni,
de ezen kívül gyenge teljesítményt
nyújtottunk.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Szombathelyi AK 10:8
Tamás László 3, Fehér László 2, Szabó
Ferenc 2, Balázs Gyula 2, Tamás László
– Fehér László páros.
A megyei rangadón az egységesebb
csapatunk nagy küzdelemben gyõzött.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Vonyarcvashegy SE 12:6
Tamás László 4, Fehér László 3, Szabó
Ferenc 3, Tarr Sándor 2.
Bravúros gyõzelem a listavezetõ ellen!
A vendégek a bajnokságban még pontot sem veszítettek, most sikerült nagy
küzdelemben két vállra fektetni õket.

Egygólos vereség Gyõrben
SZESE Gyõr – Celldömölki VSE Vulkánfürdõ 23-22 (11-14), NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Réti Tamás, Tor Tamás.
Celldömölki VSE: Szabó – Freiberger 2
Szomorkovits L. 10, Geiger, Szomorkovits A. 3, Németh 3, Sebestyén 2 Cserék: Pongrácz, Balogh, Füzfa, Tóth 2,
Bagics, Bognár. Edzõ: Rozmán Gergõ.
Remekül kezdte a mérkõzést a Celldömölk, hisz öt perc alatt elhúztak 0-4re. Védekezésben és támadásban egyaránt jól teljesítettek a lányok, igazi ötletes csapatjátékot láthattunk. Az idõ
múlásával még növelni is tudták
elõnyüket a vendégek, öt perccel a
szünet elõtt már 6 góllal vezettek.
Sajnos ezt az elõnyt a pihenõig lefelezte a Gyõr, és a folytatásban sem
úgy sikerültek a dolgok, ahogy az ele-
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jén. A második játékrészben egyre
több védekezésbeli hibát vétett a Cell,
és már a támadójáték is akadozni kezdett. A hazaiak kihasználva a CVSE
megingásait fordítani tudtak, és bár az
utolsó támadásból még egyenlíthetett
volna a Celldömölk, a pontszerzés
mégis elmaradt.
Junior: 40-23
Lapzárta utáni eredmény: Dr. Lupo Büki
TK – Celldömölki VSE Vulkánfürdõ 24-19
(11-9)
Gyõr-Moson-Sopron megyei férfi kézilabda-bajnokság eredményei:
Celldömölki VSE – Gyõri ETO KSZE 28-31
(13-15), gólszerzõk: Molnár László 12,
Horváth Konrád 10, Marton Olivér 3,
Zámbó Dorián 2, Fejes Kristóf 1
Téti KSE – Celldömölki VSE 39-26 (20-8)
»CSUKA L.

Emlékeztek
a kosarasok
Február 28-án, vasárnap újra kosárlabdák pattogásától volt hangos az
Alsósági Sportcsarnok. Ekkor került
megrendezésre, az immár hagyományosnak mondható XII. Hérincs Zsolt
Kosárlabda Emlékkupa. A Kemenesaljai
Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány idén 10 csapatot hívott meg a
tornára, egy gárda azonban nem tudott
részt venni a rendezvényen. Így a 4
Gyõr-Moson-Sopron megyei, egy ajkai,
és 4 vasi gárda alkotta mezõny egy
négy-, és egy ötcsapatos csoportban
kezdte meg a küzdelmeket, ahonnan
az elsõ két helyet megszerzõ gárda jutott a helyosztókra, ahol nagy örömünkre két celldömölki együttes is
érdekelt volt. A bronzmérkõzést az Ajkai Jóbarátok nyerték, legyõzve a CVSE
2. csapatát, míg a fináléban már városunk 1. gárdája diadalmaskodott, nagyon magabiztos játékkal. A kupa többi
résztvevõje sem maradt adós a jó
játékkal, élvezetes mérkõzéseket láthattunk, olykor meglepetés eredményekkel. A kilátogatók szórakoztatásáról is gondoskodtak a rendezõk, hisz
az utánpótláskorú kosarasok bemutatója is igazán remekre sikeredett. A fiatalon elhunyt Hérincs Zsolt emléke elõtt
ebben az évben is méltóképpen tisztelegtek a játékostársak, az Alapítvány
Kuratóriuma által magas színvonalon
megrendezett és lebonyolított tornán.
A torna végeredménye: 1. CVSE KSZ I.
2. Gyõri All Stars 3. Ajkai Jóbarátok 4.
CVSE KSZ II.
»CSUKA L.

Kiélezett meccset
játszottak a kosarasok
SZOESE – CVSE KSz 63-56 (15-11, 1311, 22-18, 13-16)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság keresztbe játszás
1. mérkõzés. A két gyõzelmig tartó
párharc állása: 1-0 a SZOESE javára.
Vezette: Esztergályos, Nagy Z.
CVSE KSZ: Rozmán 13/3, Bíró-, Németh 3, SZABÓ 28, Orbán 6. Csere:
Kovács-, Lang D.-, Gaál-, Csói 6.
Játékos-edzõ: Szabó Bence.

Edzõ: Hiányos kerettel, egy kiélezett
meccsen kaptunk ki. Ha az elkövetkezõ meccseken ezzel az akarással
küzdünk, megnyerhetjük a párharcot.
»CSG
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A tavasz elsõ pillanatai
Vép – Celldömölk 0-1 (0-1)
Vép, 100 nézõ Vas megyei labdarúgóbajnokság 16. forduló 2016. március 6.
Vezette: Kovács Balázs (Nagy Péter,
Kondor Péter).
Vép: Bezdi – Wágner, Balikó, Joó, Vermes – Török (Beke P. 58. p.), Illés D.,
Szalai (Kiricsi 85. p.), Vajda (Beke K. 69.
p.) – Illés Á., Czeglédi (Szemes 62. p.).
Edzõ: Takács Csaba.
Celldömölk: Heiner – Enyingi Marcell,
Gyõrvári, Bodor (Varga 73. p.), Györkös –
Zimomrja, Szuh, Enyingi Márk, Manganelli (Piri 69. p.) – Szép (Gorácz 76. p.),
Németh (Boda 69. p.). Edzõ: Koman
Vladimir.
Góllövõ: Németh József (43. p.).
Elõmérkõzés: Vép U19 – CVSE U19 2-2
(1-0) G: Czöndör Bálint 2. Nagy küzdelemben sikerült a pontmentés az utolsó
pillanatokban, de így is lépéshátrányba
került a csapat a Kõszeggel szemben.
Celldömölk – Rum 4-0 (0-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság 17. forduló 2016.
március 12.
Vezette: Tóth Róbert (Bedi Tamás, Kártyás Katalin).
Celldömölk: Zseli – Enyingi Marcell (Gorácz 80. p.), Varga, Gyõrvári, Györkös
(Horváth 80. p. – Szép, Zimomrja (Enyingi Márk 60. p.), Szuh, Manganelli –
Németh (Vajda 70. p.), Boda (Piri 77.
p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Rum: Busi (Galavics 67. p.) – Somogyi
(Kovács 87. p.), Koronczai, Kontics,
Leitgeb – Fehér, Papp (Horváth 46. p.),
Székely, Bõsze, Oláh – Ivic. Edzõ: Bezdi
István.
Góllövõk: Gyõrvári Gábor 2 (62. p., 73.
p.), Szép Dániel (78. p.), Gorácz (92. p.)
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Rum U19 4-1
(3-1) G.: Sztojka Olivér, Czöndör Bálint,
Büki Martin és Dömötör Valentin. A
vendégek szerezték az elsõ gólt a hatodik percben, de aztán helyreállt a világ
rendje.
A begyûjtött pontok száma szerint nem
kezdõdhetett volna jobban a tavaszi
szezon, hatból hat pont, de… A de azért
jár, mert egyik találkozó után sem lehettünk maradéktalanul elégedettek a
mutatott játékkal, helyzetkihasználással
és az ezzel persze összefüggõ koncentÚj
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ráltsággal. Kezdjük idõrendben, a tabella negyedik helyén álló Véppel vívott találkozóval. A vépiek a tél folyamán
elvesztették két gólerõs támadójukat,
nem is volt benne a játékukban még hazai pályájukon sem a gólveszély. Csak
annak köszönhetik, hogy végig nyílt maradt a találkozó, hogy a celli helyzetek
kimaradtak, vagy éppen nem is alakultak ki az utolsó passzok elrontása miatt.
Mondjuk el azért a játékosok mentségére, hogy egy mûfüves pálya egyenletessége, lágysága után egy rideg és
egyenetlen tetszhalott állapotban lévõ
élõfüves pályán nem úgy pattan az
Istennek sem a labda, ahogy az alapozás idõszakában megszokták a játékosok. A gól történetének elsõ szakaszához nagyon kellettek a vendéglátók,
mert a félpályájukon elrontották a labda
kihozatalukat, a második szakaszt viszont szépen oldottuk meg, labdát szereztünk, majd Németh József a kapus
mellett is elhúzva a labdát, helyezte azt
a hálóba. A lényeg a lényeg: a három
pont megszerzése, ami ebben a fordulóban nem sikerült az egyik nagy ellenlábasunknak, a Répcelaknak, õk döntetlent játszottak Szentgotthárdon, így a
két pont elõnyünk rögtön négyre nõtt a
harmadik helyen álló csapat ellen. Az
egy pont hátránnyal második Körmend
viszont tartja a lépést és õk sem hibáztak az elsõ két tavaszi meccsen, sõt
11 rúgott góllal hangolódtak rá a Cell elleni találkozóra, de ne szaladjunk enynyire elõre, térjünk vissza a tavaszi hazai bemutatkozó találkozóra. Hát nem
sok nézõ volt, talán a kellemetlenül hidegen fújó szél eredményezte az eddigi
legkisebb nézõszámot és bizony az járt
jól, aki kihagyta az elsõ félidõt, de csak
az elsõt, a másodikat már sajnálhatja. A
Rum tette azt, amire képességei feljogosították: megpróbálta a gól nélküli
döntetlent behúzni eredményként. Az
elsõ félidõt sikerült is úgy kivédekezniük, talán egy, vagy két kontrával színesítve a játékukat, hogy nem kaptak gólt,
mondjuk nem is jutottak el a celliek túl
sokszor a gólhelyzetig. Dekoncentrált
volt a hazai társaság, pontatlan átadások tömkelegét láthattuk, a majdcsak
sikerül elõbb-utóbb nihiljében teltek a

percek. Van (meg még lesz is) olyan
meccs, hogy nem sikerül ezen felülkerekedni, most sikerült. Kellett hozzá az
elsõ, éppen hogy csak gól, Gyõrvári
Gábor fejesét az asszisztens hölgy ítélte
meg elsõként, a játékvezetõ pedig másodikként úgy, hogy áthaladt a labda
teljes terjedelmében a gólvonalon. A
Rum néhány perc múlva Gyõrvári második, már a hálót is elérõ szép fejesével
elvesztette az addig táplált minden reményét a pontszerzésre és a végjátékban még két gólt kapott, ráadásul vitathatatlanul nagy gólokat. A harmadik egy
szép Szép Dániel szóló után, a negyedik,
pedig Gorácz Máté felsõ sarkos védhetetlen lövését követõen született, beállítva a végére is kiütésesnek tûnõ
eredményt. Nem az volt, de mindenképpen megérdemelt gyõzelem volt. És
ahogy már szóba került, következik a tavasz nagy megmérettetése a március
19-ei körmendi vendégjáték, ami ha
nem is dönti el a bajnokságot, hiszen
sok mérkõzésen lehet még pontot szerezni és veszteni, de az biztos, hogy a
találkozó nyertese tempóelõnybe kerül
a legyõzöttel szemben. A két csapat õszi
döntetlenjéhez hasonló eredmény esetén pedig maradna az az egy pontos
celldömölki elõny, ami akár ki is tarthat
a bajnokság végéig is. Körmend után
egy héttel újabb idegenbeli találkozó
következik, ha nem is kell annyira meszszire menni, elég lesz Vönöckig.
»DOTTO

Tisztelt Támogatóink!
Számos intézményhez hasonlóan az
Ádám Jenõ Zeneiskola költségvetésében is egyre kevesebb anyagi
lehetõségünk van a mindennapi
munka költségeinek finanszírozására,
programjaink megvalósítására. Ezért
hoztuk létre a zeneiskola mûködését,
szakmai munkáját segítõ Mûvészetoktatásért Alapítványt. Tisztelettel
kérjük Önöket, hogy az iskola mûködését elõsegítõ alapítványunkon keresztül, továbbra is támogassák tevékenységünket adójuk 1 %-val.
Adószám: 18897432-1-18
Köszönettel:
MÛVÉSZETOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
WWW.ZENADAM.EOLDAL.HU
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Dummel Ottó, Farkas Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
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VULCANO VENDÉGHÁZ
Mesteri, Újvilág u.33.
06-70/60-40-470
vulcanovendeghaz.hu
vagy keress minket a Facebook-on!

A Vulcano Vendégház szerdai napokon, 15.00 órától a helyben
fogyasztás után a vendégei részére 20 %-os kedvezménnyel kedveskedik!

Húsvéti ünnepi napokon, húsvéti jellegű ételekkel,
italokkal kedveskedünk vendégeinknek.
Gyermekes családoknak
húsvéti tojás kereséssel tesszük
színesebbé, vidámabbá az ünnepet.
Felnőtt vendégeinknek egy vidám locsolkodással
fűszerezett vendéglátással kedveskedünk!
Ballagások utáni ünnepi, éttermi helyfoglalásra még lehet jelentkezni!

Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk
kedves vendégeinknek, megrendelőinknek!

