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Fehér László polgármester városvezetõi
munkáját is elismerték azzal a díjjal,
amelyet a közelmúltban vett át Buda -
pesten. A Táncsics Alapítvány által ala-
pított Baloldalért-díj az MSZP legmaga-
sabb kitüntetése.

Baloldali politikusként lett a város
vezetõje 14 évvel ezelõtt Fehér László,
az MSZP Kemenesaljai Szervezetének
napjainkban is elnöke. 
– Alapító tagja vagyok a baloldali párt
helyi szervezetének, aminek akkor
Tima László, a gimnázium egykori igaz-
gatója, városunk alpolgármestere, majd
késõbb Somogyi Gyula, aki szintén
tagja volt városunk képviselõ-tes tü le -
tének, voltak az elnökei. Õket váltottam
én, és az MSZP színeiben válasz tottak
meg elõször 1994-ben egyéni képvise -
lõnek, majd késõbb polgármesternek is.
Azonban gyakorló város ve zetõként
megtapasztaltam, hogy egy kisváros
mûködése, mûködtetése nem történ-
het pártpolitikai alapon. A civil összefo-
gásnak komoly ereje van, és bal oldali
elkötelezettségû politikusként hiszek
abban, hogy civil összefogással lehet a
város fejlesztését hatékonyabban meg-
valósítani. Ezt az elért eredmények is

mutatják – mondta el Fehér László.
A Baloldalért-díjat a Magyar Szocialista
Párt Országos Elnöksége és a Táncsics
Alapítvány alapította 2011-ben. A ki-
tüntetést március 19-én adták át
Tóbiás József pártelnök és Botka László,
a Választmány elnöke. Az elismerésben
azon személyek részesülhetnek, akik
hosszú idõn át végzett tevékenységük-
kel a helyi közösség érdekeit szolgál-

ják. A díj adományozásával a felter-
jesztés szerint elismerték Fehér László
sikeres városvezetõi tevékenységét,
amit negyedszeri megválasztásával a
Celldömölkön élõk is elismernek. Veze -
tésével olyan fejlesztések valósultak
meg, illetve vannak folyamatban, me-
lyek legnagyobb része európai uniós
támogatást, illetve hazai pályázati for-
rást tudhat maga mögött, s melyekkel
a város egyre élhetõbbé, szebbé vált
és válik folyamatosan. Közéleti szerep-
vállalása nem csak Celldömölkön, de a
város térségében is jelentõs. 2002-tõl
a Kemenesaljai Területfejlesztési Tár su -
lás, majd annak átalakulását követõen
a Celldömölki Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása elnöki tiszt-
ségét is betöltötte egészen a kis tér -
ségek járásokká történõ átalakításáig.
Egyúttal a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács munkájában is részt
vett, mely szervezetbe a kilenc Vas
megyei kistérség delegálta õt, ahol
érdekérvényesítõ ereje révén a megye
elõbbre jutását is segítette.
Fehér László örömmel fogadta az elis-
merést, és megtiszteltetésnek tartja,
hogy olyan formátumú politikus után
kapta meg a díjat, mint a tavaly posz-
tumusz elismeréssel kitüntetett Kiss
Péter, egykori miniszter, Celldömölk
díszpolgára. »ÚK
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Baloldalért-díj a városvezetõnek

Folyamatosan fejlõdik Celldömölk és körzetének egészségügyi ellátása

Április 8-án, pénteken kora délután
mutatta be a sajtónak és az érdeklõ -
dõknek Dr. Ko vács Zoltán háziorvos, az
ügyelet veze tõje az újonnan beszerzett
orvosi ügyeleti autót, egy Dacia Duster
össz ke rék meghajtású gépjármûvet. 

Idén az ügyeletet ellátó gazdasági tár-
saság 8 millió forint összegben valósít
meg fejlesztést, melynek ezúttal az au-
tó a legfontosabb része. Az ügyeleti el-
látáshoz a 28 önkormányzat lakoson-
ként 25 forinttal járul hozzá. Ez Cell -
dömölk esetében évi 3 millió forint ki-
adást jelent, s nem sajnálják az erre
adott pénzt, mert elsõrendû fontossá-
gú a lakosság ellátásának minél jobb
színvonalú biztosítása. Az átadáson je-
len voltak: Majthényi László, a megyei
közgyûlés elnöke, Fehér László, Cell -
dömölk város polgármestere, és Dr.
Wächter Valter tiszti fõorvos, helyi kép -
viselõk és számos, az ügyeletet igény -
be vevõ település polgármestere.

»GYI
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Ahogy az már a Lokomotiv Horgász
Egyesület januári fórumán is elhang-
zott, a celldömölki horgásztó ismét
visszakerült a Horgászegyesületek Vas
Megyei Szövetségének fennhatósága
alá. A szövetség és az egyesület azóta
együttmûködésben végzi a tónak és
környékének rendben tartását, vala-
mint a haltelepítést. Március utolsó he-
tére mindkét feladat teljesült, a tó kö-
rül megtörtént a nádvágás, part ta ka -
rítás, március 23-án pedig bõvült a tó
halállománya is. 
– Jelen pillanatban a Horgászegye sü -
letek Vas Megyei Szövetségének keze-
lésében van a celldömölki tó. A Loko -
motiv Horgász Egyesület mint a szö-
vetség tagja végezte el a tó körüli ta-
vaszi munkálatokat, a nád- és bozótvá-
gást. Ezúton is köszönöm mindenkinek,
aki részt vett ebben a munkában, segí-
tette a tó környékének megtisztítását.
Mostanra már túl vagyunk a haltelepí-
téseken, a horgászegyesület öt mázsa
fehérhalat telepített a tóba saját költ-

ségen, március végén pedig megtör-
tént a szövetségi haltelepítés is, négy
mázsa háromnyaras, fogható méretû
ponty került a tóba – tájé koz tatott a
részletekrõl Karácsonyi Tamás, a Cell -
dö mölki Lokomotiv Hor gász Egyesület
elnöke. Megtörtént tehát a tavaszi hal-
telepítés, összesen 9 mázsával bõvült a

tó halállománya. Az idei évben még
legalább egyszer kerül sor frissítésre, a
szokásos õszi telepítés alkalmával. A
haltelepítés miatt egy rövid idõre hor-
gászati tilalmat rendeltek el a Tégla -
gyári-tóra, mostanra azonban ismét
hódolhatnak a horgászok a sportszen-
vedélyüknek. »NNÓRA

Felkészülve a szezonra

Jóváhagyták az elõzõ évi pénzügyi terv teljesítésérõl szóló beszámolót
2016. április 6-i ülésén Celldömölk
Város Képviselõ-testülete egyik fõ na-
pirendi pontjaként a 2015. év pénzügyi
terv teljesítésérõl szóló beszámolóját
hallgathatták meg a képviselõk. Kiss
Lilla, a pénzügyi iroda vezetõje a kö -
vet kezõképpen foglalta össze az el -
mon dottakat: 

– A Képviselõ-testület a pénzügyi terv
fõösszegét 2015-ben 1.813.812 e Ft-
ban állapította meg. A 2015. évi pénz-
ügyi rendelet év közben többször lett
módosítva, a Magyar Államkincstártól
kapott elõirányzat-közlõknek megfe le -
lõen, Celldömölk Város Önkormányzata
által a pályázatokon nyert támogatá-
sok és a beruházások összegeivel, a
gimnázium tetõfelújításához felvett
be ruházási hitel, valamint a képviselõ-
testület döntései és az intézmény ve -
zetõk saját hatáskörû elõirányzat mó-
dosításai miatt. A 2015. évi pénz ügyi
terv zárszámadás elõtti végsõ módo -
sítás során a fõösszeg 2.378.240 e Ft-ra
lett változtatva. A bevételi elõirányzat
2.250.499 e Ft, a kiadási 2.092.404 e Ft
összegben teljesült. A bevételek össze-
sen 95%-os, a kiadások összesen 88%-
os teljesítést mutatnak. A fõösszegben
      nem szerepel a Városi Óvoda és a

Népjóléti Szolgálat költségvetésének
saját mûködési bevétele, az a fenntar-
tó társulásokéban szerepel. Mintegy
200 millió Ft-tal lenne magasabb a
fõösszeg, a létszám-elõirányzat pedig
200 fõvel. Az önkormányzat 2015. évi
bevételei meghaladták a 2015. évi ki-
adásokat. A 2015. évi maradvány ösz-
szege 136.412 e Ft. A rendkívüli önkor-
mányzati támogatáson nyert 38.311 e
Ft-tal az önkormányzat elszámolt a
Magyar Államkincstár felé. 
A zárszámadással együtt tárgyalta a
képviselõ-testület a helyi adókról szóló
beszámolót is. A helyi adóbevételek
összesen 94%-ban teljesültek. 506.735
e Ft iparûzési adóbevétel realizálódott,
ami a módosított elõirányzathoz ké-
pest 94%-os teljesítést mutat. Az ide-
genforgalmi adóbevételek 87%-ban, a
kommunális adóbevételek 95%-ban, a
gépjármûadó bevételek 90%-ban tel-
jesültek. A turisták 38.501 vendégéj-
szakát töltöttek városunkban, ez az
adat 2013-ban 6.752, 2014-ben 23.434
volt. A kivetett gépjármûadó 75.527 e
Ft volt, az önkormányzatot megilletõ
bevétel mindössze 40%, 30.211 e Ft. 
Az önkormányzat 336.567 e Ft összeg-
ben végzett beruházást, a legnagyobb
volumenû beruházások a Berzsenyi Dá -

niel Gimnázium és a Népjóléti Szol gálat
energetikai felújítása, valamint az alsó-
sági általános iskola napelemes beru-
házása voltak. Az intézmények 59.781
e Ft összegben végeztek beru házást,
ebbõl 39.469 e Ft a Városgond nokság
által végzett gimnáziumi tetõ szerkezet
beruházása volt. A gimná zium tetõtér
felújításához felvett 40 millió forint
összegû 10 év futamidejû beruházási
hitel lehívása 2015. év végén a Kor -
mányzati engedélynek meg fe le lõen
meg történt. Felújítások 11.786 e Ft ösz-
szegben az ivóvíz- és csatornahálózat
rekonstrukciójához kap csolódóan tör-
téntek. Az ellátottak juttatásaira (szoci-
ális juttatások és önkormányzati tele-
pülési támogatások) összesen 33.175 e
Ft-t fordított az önkormányzat. Az intéz -
ményvezetõk beszámoltak a 2015. évi
feladatellátásról, a bevételek és a kia-
dások alakulásáról, valamint nyilat -
koztak a belsõ kontrollrendszerek mû -
köd tetésérõl. 
2015-ben nem volt szükség a 135 mil -
lió forint keretösszegû folyószámlahitel
igénybevételére, az intézmény hálózat
mûködésében likviditási probléma
nem volt. – tudtuk meg Kiss Lilla pénz-
ügyi irodavezetőtől.

»LA
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Húsvét elõtt élelmiszercsoma-
gokkal kerestek fel több
családot a Cse lekvõ Összefogás-
sal Cell dömöl kért Egyesület ak -
tivistái. Az ünnep elõtti felhí -
vásra az adakozók elsõ sorban
ruhákat hoztak, amiket a ké -
sõbbi idõ szakban osztanak szét
a rászorulók között. 
Az egyesület tagjai tartós élel-
miszereket vásároltak, s azok-
ból állították össze azokat a
csomagokat, amiket hús vét
elõtt vittek el több családhoz.
Az idén tíz éves Cselekvõ Össze-
fogással Cell dö mölkért Egye -
sület évek óta gyûjt és oszt
adományokat, köszöni a jóin -
dulatú em be reknek a segítõ -
készséget.

Húsvéti adományok

Idén áprilisban Jánosháza adott otthont
a katasztrófavédelmi versenynek. Tíz
csapat indult. Hat általános iskolai és
négy középiskolás csapat indult a ver-
senyen. Celldömölköt egy általános is-

kolai csapat és egy középiskolai társa-
ság képviselte. Az Eötvös szakképzõ
csapata a második helyen végzett és
továbbjutottak a Sár váron megren -
dezésre kerülõ megyei dön tõ be. »GYI

Katasztrófavédelmi verseny Jánosházán

Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszön-
tével egyre többen választanak sza-
badtéri programot és tevékenységet,
ennek során fokozottabb figyelmet kell
fordítani a szabadban keletkezõ tüzek
megelõzésére. A veszélyt a száraz alj-
növényzet és avar jelenti, amelyben
könnyen és gyorsan terjed a tûz, külö -
nösen erõs szél esetén. A sza bad téri
tûzesetek keletkezésének fõ oka az
emberi gon datlanság. A károk akkor
elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha
tisztában vagyunk a biztonságos sza -
ba dtéri tûzgyújtás és a tûzmeg elõ zés
alapvetõ szabályaival.

A levegõ védelmérõl szóló 306/ 2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében ti-
los a növényzet, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben keletke-
zett, vagy kerti hulladék szabadtéri
égetése, kivéve, ha azt külön jogsza-
bály – pl. növény egészségügyi okból
hatósági engedély beszerzése mellett
– megengedi. Avar és kerti hulladék
égetését csak az adott település ön-
kormányzata engedélyezheti rendele-
tében, de égetni ebben az esetben is
csak a rendeletben meghatározott he-

lyen, napokon és módon szabad. Kül -
te rületi ingatlanok esetében, amennyi-
ben az égetést jogszabály meg engedi,
elõzetesen engedélyeztetni kell a
tûzvédelmi hatósággal (irányított ége-
tés). Továbbra is megengedett a kerti
grillezés és a tûzön történõ sütés-fõzés
a tûz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az
Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szó-
ló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tar-
talmazza. A szabadban meggyújtott tü-
zet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül
és minden esetben gondoskodjunk
meg felelõ mennyi ségû oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tûz oltására al-
kalmas kézi szerszám, és csak akkora
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamato-
san felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható idõjárásról,
mert a szél kedvez a tûz gyors tovább-
terjedésének. A felügyelet nél kül ha -
gyott tûz könnyen tovább terjedhet és
életveszélyt jelentõ, vagy súlyos kárt
okozó tüzek forrá sává válhat.
A szabadtéri tûz kockázata jelen tõsen
függ az idõjárási viszonyoktól, a száraz
és szeles idõjárás elõsegíti a tûz ki -
alakulását, továbbterjedését. Erdõ tûz-

veszélyes idõszakban országos szin ten
a vidékfejlesztési miniszter, területi
szinten az erdészeti hatóság tûz gyúj -
tási tilalmat rendelhet el, mely esetén
az érintett területen akkor is tilos a
tûzgyújtás – beleértve a kijelölt tûzra -
kó helyeket is –, ha azt egyébként más
jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve
jogszabálytól eltérõ vagy hatósági en -
gedély hiányában végzett tûzgyúj tási
tevékenység miatt az önkormányzat, a
környezetvédelmi hatóság és a tûz vé -
delmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tûzgyújtási tilalommal és erdõtü zekkel
kapcsolatos további információkért ke-
resse fel a katasztrófavédelem oldalait
(http://www.katasztrofavedelem.hu,
http://kataszt rofavedelem.hu), vagy
a NEBIH Erdészeti Igazgatóság honlap-
ját (www.erdotuz.hu). 
Az Országos Tûz megelõ zési Bizottság
tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken
tekint hetõek meg: http://www.kata
sztrofavedelem. hu/index2.php?page-
id=press video index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/i
ndex2.php?pageid=pressvideoindex2&
vid=32

Lakossági felhívás az erdõ- és szabadtéri tüzek megelõzésére
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Március 15-én Vas Me -
gye Önkormányzata
Szol gálatáért Sport Ta -
go zata díjat kapott
Sza   bó Ferenc, celldö -

mölki volt labdarúgó sportvezetõ.

»Miért épp a foci mellett kötelezte el
magát?
– A futball nálunk valójában családi
örökségnek számít. Édesapám is foci-
zott Celldömölkön, számomra pedig
szinte természetes volt, hogy a pályán
nõttem fel. Mindig is jó voltam a spor -
tokban: kézilabdáztam, atletizáltam.
Vé gül mégis a foci mellett kötöttem ki
én is, ez lett a nagy szerelem. Celldö -
möl kön kezdtem a labdarúgást, majd
két évet töltöttem a Haladás csapatá-
ban, ahonnan aztán a Ferencvárosiba
kerültem. Miután a Fradi játékosa let-
tem, részese lehettem a következõ
idény KEK-sikereinek, amikor a csapat
a dön tõbe jutott, és csak ott kapott ki a
szovjet Dinamo Kijevtõl. A legemléke-
zetesebb évem azonban egyértelmûen

az 1975/76-os szezon volt, mikor
szinte minden létezõ bajnokságot
meg nyertünk a csapattal, kupa gyõ zel -
met arattunk, utánpótlás Európa-baj-
nokságról ezüstéremmel térhettünk
haza, valamint ebben a szezonban
még a házi gólkirály címet is elnyer -
tem. 1977-tõl aztán a Rába ETO-ban
ját szottam, majd az 1980–1981-es
idény ben rövid idõre visszatértem a
Ferencvároshoz. A Fradiban összesen
159 mérkõzésen szerepeltem (77 baj-
noki, 44 nemzetközi, 38 hazai díjmér -
kõzés) és 79 gólt szereztem (29 baj -
noki, 50 egyéb). A következõ idénytõl
ismét Szombathelyen játszottam, há -
rom idényt a Haladásban, kettõt a Sa -
ba riában. A pályafutásom aztán ott
vég zõdött, ahol kezdõdött, Celldö möl -
kön fejeztem be az aktív labdarúgást
1988-ban. Habár azt elmondhatom,
hogy minden egyéb válogatottban sze-
repeltem, sajnos épp a nagy válogatott
nem jött össze a pályám során. Azzal
viszont, hogy Celldömölkön kezdtem,
majd fejeztem be a futballt, úgy ér-
zem, hogy lezárult egy teljes kör.
»Milyen szerepet tölt be jelenleg a vá-
ros sportéletében?

– Körülbelül 3-4 éve nem vagyok már
aktív tagja a helyi sportéletnek. Miután
abbahagytam az aktív labdarúgást,
1989-tõl a kilencvenes évek közepéig
a területi bajnokság, illetve az NB III
Bakony-csoportjának az igazgatója és a
megyei bajnokságban szereplõ csapat
edzõje voltam. 2012-ig a Celldömölki
Városi és Vasutas Sportegyesület tech-
nikai igazgatója lehettem, ez idõ alatt
a klub vezetõivel, Antók Zoltánnal és
Pintér Attila edzõvel az NB I/B-ig ve-
zettük fel a csapatot.
»Hogyan reagált a megyei szintû ki-
tüntetésre?
– Nagyon örültem a kitüntetésnek, va-
lamilyen szinten úgy érzem, hogy ez a
korral jár. Hogyha letettünk valami fon-
tosat az asztalra, és elérünk egy bizo-
nyos kort, akkor úgymond törvény sze -
rû, hogy elismerik. Szerencsére el -
mond hatom, hogy nem ez az elsõ dí-
jam, de azt is hozzá kell tennem, hogy
minden elismerést, díjat, kitüntetést
ugyanolyan fontosnak tartok, hiszen
mindegyik egy-egy visszajelzés arról,
hogy tényleg sikerült elérnem valamit
az életben.

»NN

Szabó Ferenc

Megyei kitüntetésben részesültek II. rész

Március 15. alkalmából
Vas Megye Önkormány-
zata Szolgálatáért Kul -
turális Tagozata elis me -
résben részesült Ben  kõ
Péter Pál, a celldömölki

Soltis Lajos színház mûvészeti vezetõje,
színésze. 

»Mióta tevékenykedsz kulturális körök-
ben, illetve hogy kerültél kapcsolatba a
Soltis Színházzal?
– 15 évvel ezelõtt aktívan foglalkoztam
diákpolitikával, ennek nyomán egy ér-
dekképviseleti szervezetben, a Vasi
Gyermek- és Ifjúsági Fórumnak az el-
nökségében találkoztam Nagy Gá bor -
ral, aki már akkor a színház vezetõje
volt. Sajnálatos módon nem sokkal
késõbb megtörtént a tragédia, ami
után a színház Celldömölkre költözött.
Azért jöttem a közelükbe, hogy segít-
sem nekik a beilleszkedést, tehát nem
igazán voltak színházzal és mûvé szet -
tel kapcsolatos ambícióim. A társulat
hálaképp meghívott a színjátszó tábo -

rukba, ott játszottam elõször a leláncolt
Prométheusz szerepét, és olyan jók
voltak a visszajelzések, hogy végül a
pályán maradtam. 
»Mi adott inspirációt az elõreha la -
dáshoz? Miért döntöttél végül mégis
egy másik út mellett?*
– A Kozmosz együttes nagy slágerének
elsõ soraival tudnék erre válaszolni,
hogy „Az nem lehet, hogy annyi szív hi-
ába szív… de lehet”. Sokáig hittem azt,
hogy igenis ha fejlõdünk, egyre több és
egyre jobb elõadásokat csinálunk, akkor
ezt a támogató állam is hasonló mér-
tékben elismeri. Ez részben igaz is, az
állami pályázatok ezt valamennyire
tükrözték, és persze nagyon sokat kö-
szönhetünk a magántámogatóinknak is.
Ami most ellehetet le nítette a mûkö -
dést, az nem is annyira szakmai, inkább
bürokratikus intézkedéseknek a töm -
kelege. Olyan mértékû terhet raktak a
civil szervezetekre, hogy az már egyre
nehezebben visel hetõ. Ami a folyama-
tos inspirációt illeti… Látni a fiatalok
személyiség fejlõ dését. Bekerülnek hoz-
zánk adott esetben 8 évesen, itt eltöl-
tenek 5-10 évet, és a színház valamit
hozzátesz a személyiségükhöz. A mun-

kák, amiket együtt végzünk, egy-egy
darab létrehozása mindig egy közös
gondolkodást illetve egy minõségi
együtt töltött idõt eredményez. Ez az,
ami mindig a leginspirálóbb, emellett
már csak hab a tortán a közönség pozi-
tív visszajelzése.
»Számítottál ilyesfajta kitüntetésre?
Visszaigazolás ez neked arra, hogy
amit csinálsz, jól csinálod?
– Ezt a kitüntetést úgy veszem, hogy az
én nevemmel lett nevesítve. Az én tel-
jesítményem mögött mindig több em-
bernek a munkája áll, tehát ahhoz,
hogy én a mûvészeti munkában reme-
kelni tudjak, kellenek a jó színészek;
hogy a különbözõ menedzsmenttel
kap csolatos munkákban jól tudjunk ér-
vényesülni, kellenek az irodában dol -
gozó kollégák és az õ felkészültségük.
Azért örülök nagyon ennek a díjnak,
mert édesanyámnak fontos, és persze
nagyra értékelem, hogy a megye, a
vá ros ilyen módon elismerte a mun -
kámat, mielõtt elhagyom az országot. 

* Peti és felesége munkájukat, útjukat
május végétõl Angliában folytatják tovább.

»ILCSIK ZSÓFIA ALEXANDRA

Benkõ Péter Pál
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Március 15-én Vas Me -
gye Önkormányzata
Szol gálatáért Szociális
Tagozata elismerésben
részesült Borsos Péter -

né, a Celldömölki Nép jó léti Szolgálat
Idõsek Otthonának ve ze tõje.

»Mikor kötelezte el magát az egész-
ségügyi hivatás mellet? Hogyan indult
a pályája?
– Pontosan 40 éve dolgozom az egész-
ségügy területén. Már az általános is-
kolában is vöröskeresztes szakkörre jár-
tam, nyolcadik után pedig az egészség-
ügyi szakközépiskolában folytattam a
tanulmányaimat. Miután végeztem, a
kórház szülészeti osztályán kezdtem el
a pályámat, munka mellett pedig szü -
lésznõi szakvizsgát tettem. Úgy gondo-
lom, hogy a szakmai pályám három
szakaszból épül fel, melybõl az elsõt a
szülészeten töltöttem. Ez a munkakör
nagy elhivatottságot igényelt, hiszen
egy szülésnél egyszerre két ember
életéért is felelõsek vagyunk. Sze -
rettem a szakmát és szí vesen dol goz -
tam benne. Idõközben el végeztem az
Orvostovábbképzõ Inté zet Egész ségügyi
Fõiskolai Karán az egészségügyi szak-
oktatói szakot, majd a családalapítás
következett, férjhez mentem és szüle-
tett két kislányom. A GYES leteltével az-
tán a képesí té semnek meg felelõen az

egészségnevelés területén helyez -
kedtem el. Ez tekinthetõ a pályám má-
sodik szakaszának, mikor óvodásokat,
kisiskolásokat és szüleiket igyekeztem
az egészséges életvitelhez kapcsolódó
tanácsokkal ellátni, egészséges élet -
módra nevelni különbözõ foglalkozá-
sok, programok keretében, nem csak
Celldömölkön, de a környezõ települé-
seken is. Próbáltam tájékoztatást nyúj-
tani arról, miért olyan fontos az embe -
rek életében a helyes táp lálkozás és a
megfelelõ mennyi ségû mozgás. A
sport ra való nevelés is az életcéljaim
közé tartozik, nagyon fontosnak tartom
a testmozgást, magam is gyerekkorom
óta sportolok. Miután azonban az ÁNTSZ
átvette az egészségnevelést a kór há -
zaktól, meg szûnt a munkaköröm. Ek -
koriban írtak ki pályázatot a Népjóléti
Szolgálat Idõsek Otthonának vezetésé-
re, melyet megpályáztam, és el is nyer-
tem, azóta is itt tevékenykedem.
»Ez tekinthetõ tehát az életpálya har-
madik szakaszának. Hogyan jelle mez -
né a munkáját, az Idõsek Ottho nának
vezetõjeként eltöltött éveket?
– 2001-es megnyitása óta vezetem az
Idõsek Otthonát a kis csapatommal,
akikkel közösen alakítottuk ki az intéz-
mény arculatát, indítottuk el az otthon
életét. Nagyon fontosnak tartottam,
hogy jó közösségi szellem épüljön ki
mind a dolgozók, mind a lakók kö -
rében. Hogy az idõsek könnyen beil-
leszkedjenek, szeretetben és bizton-
ságban érezhessék magukat. Ez mind

elengedhetetlen ahhoz, hogy az idõs -
kort is boldogan és aktívan tudják
megélni, amihez mi minden erõnkkel
és szakmai elhivatottságunkkal igyek -
szünk hozzájárulni. Különbözõ progra-
mokat, foglalkozásokat szervezünk a
lakók számára, hangversenyeket, ve -
tél kedõket, ünnepségeket. Nem tar-
tom reálisnak a mondást, miszerint a
szépkor a második gyermekkorral
egyenlõ, az idõsek ugyanis sokkal ér -
zékenyebbek, igénylik a törõdést és
odafigyelést, fontos számukra, hogy a
dolgozók szeretettel forduljanak felé-
jük. Ez teremti meg számukra a kom-
fortérzetet, a biztonságot. Az Idõsek
Otthonában valóban családias légkör
uralkodik, és bízom benne, hogy a kol-
légák ugyanazzal a mentalitással fog -
nak majd a késõbbiekben is dolgozni,
amit én is igyekeztem példaként eléjük
állítani. Hiszen az egészségügyi szak -
mák nem végezhetõk teljes elhivatott-
ság nélkül.
»Hogyan reagált a kitüntetés hírére?
– A Népjóléti Szolgálat épületeinek
energetikai felújításáról szóló projektzá-
ró rendezvény keretében értesültem
elõször a kitüntetésrõl, akkor még szin-
te fel sem fogtam. Természetesen na-
gyon meglepett, viszont örültem is ne-
ki. Ezúton is nagyon köszönöm a kollé -
gáknak a sok segítséget a mun kában,
valamint a családom, fõként a férjem
támogatását, aki mindig kivette a részét
az Idõsek Otthona körüli feladatokból. 

»NÉMETH NÓRA

Március 15-én Vas Me -
gye Önkormányzata
Szol gálatáért Kisebb sé -
gekért Tagozata elis-
merést vehetett át Ba -

ko nyi László, a Cell dö mölki Roma Nem -
zetiségi Önkormányzat elnöke.

»Milyen szerepet töltesz be a nemzeti-
ségi önkormányzatban, hogyan jelle-
meznéd az önkormányzat feladatait,
célkitûzéseit?
– 2006-ban választottak meg elõször a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat ve -
ze tõjének, majd 2010-ben és 2014-
ben is. Mindhárom alkalommal egy-
hangúlag választott elnökének a meg -
alakult képviselõ-testület. Az elmúlt tíz
évben mindvégig nagyon jó kapcsola-
tot ápoltunk Celldömölk Város Önkor-
mányzatával, a helyi intézményekkel,
a civil szervezetekkel és a városi sport-
egyesülettel is. A legnagyobb ered-
ménynek azonban azt tartom, hogy
valamennyire sikerült összehoznunk a

roma és a nem roma közösséget. Sze -
retnénk, ha megváltoznának az elõ -
ítéletek a romákkal szemben, és ha a
társadalom az elõítéletek helyett in-
kább megismerkedne a roma kultú -
rával, felismerné az értékeit. Kevés he-
lyen ápolják ma is a nemzetiségi ha-
gyományokat, szokásokat, nem szeret-
nénk, ha ezek Celldömölkön is feledés-
be merülnének. Ezért szoktunk részt
venni a különbözõ városi kulturális és
sportren dezvé nyeken. Fõleg a fiatalo-
kat szeretnénk jobban elfogadtatni a
lakossággal, ezért tartjuk fontosnak,
hogy szerepeljenek a tehetségkutató
vetélkedõkön és sportversenyeken,
ahol bizonyíthatják a képességeiket.
Mindemellett az is fontos, hogy a roma
közösséget is összetartsuk, ezért ren-
dezzük meg 2006 óta minden nyáron a
Roma Kulturális Napokat. Ezt úgy tud-
juk évente megvalósítani, hogy társa-
immal nem vesszük fel a tisztelet -
díjunkat, és ebbõl kerül finanszírozásra
a rendezvény. Per sze ez nem lenne
elég, szerencsére vannak azonban
szpon zoraink, akiknek ezúton is kö -
szönjük a támogatást. Sok lehetõ sé -

günk ugyan nincs, de igyekszünk se -
gíteni a hátrányos helyze tûeken. Ezért
kezdtük el a Mikulás napi ajándék osz -
tást is, szintén önköltségbõl, ami azóta
hagyomány lett.
»Hogyan reagáltál a megyei kitünte-
tésre?
– Amikor megtudtam, hogy kitün tet -
nek, nagyon meglepõdtem. Nagyon
örül tem is neki, mivel utoljára a hon-
védségben rajparancsnokként kaptam
kitüntetést. Hálás vagyok mindenkinek,
aki segítette, és mindenkinek, aki elis-
merte a munkámat. Azóta sokszor elõ -
fordul, hogy megállítanak az emberek
az utcán és gratulálnak. Így most még
nagyobb elkötelezettséget és fele lõs -
ség tudatot érzek a munkám iránt. A
késõbbiekben is szeretnék ezen a
megkezdett úton haladni, a körül -
ményekhez mérten a lehetõ legtöbbet
kihozni a munkámból, csak még több
lelkesedéssel. Úgy gondolom, hogy
Cell dömölkön a városi önkormányzat
és a roma nemzetiségi ön kormányzat
együttmûködése példaér tékû lehetne
az egész ország számára.

»NN

Bakonyi László

Borsos Péterné



Idén elsõ alkalommal rendezték meg
országszerte 738 iskolában a Digitális
Témahetet 2016. április 4–8. között.
Ehhez csatlakoztunk a Celldömölki Vá -
rosi Általános Iskolában is.

Iskolánkban évek óta odafigyelünk a
gyermekek igényeire, és keressük a
lehetõséget, hogy folyamatosan fejlõd -
hessünk. Részt veszünk olyan kezde-
ményezésben, amely során a gyer-
mekek még több tapasztalatot szerez-
hetnek a világról. Intézményünk ebben
a tanévben új gépeket, digitális táblá-
kat kapott pályázati forrásból. A mai
gyerekek mindennapjainak része az in-
ternet és a digitális világ. A témahét
során lehetõség nyílt a választott té-
mákat digitális eszközökkel és módsze-
rekkel feldolgozni. 
Korosztályok szerint különbözõ témák-
kal találkoztak a gyerekek: Az alsós év -
fo lyamokon „Mitõl fut a futóbab?” cím-

mel ismerkedtek meg a növények fej -
lõdésének fázisaival. A gyermekek a
bab növekedésének kü lön bözõ életfel-
tételeit vizsgálták (táp talaj, víz, fény,
hõmérséklet, oxigén), illetve a bab

viselkedését különbözõ élethelyzetek-
ben (ferdeség, zene, fény iránya, tá-
masztékkeresés). A cél az volt, hogy
megállapítsák, melyek a legked vezõbb
feltételek a bab csíráztatásához.
Az 5. és 6. évfolyamosok vízzel kapcso-
latos témákkal ismerkedtek meg kö -
zelebbrõl, többek között hazánk folyó -
ival, tavaival, gyógyfürdõivel. Az órák
folyamán felidézhették saját vizes él-
ményeiket, felfedezhettek új túrázási
le hetõségeket. Emellett a kultúránkban
a vízzel kapcsolatos népköltészeti alko-
tásokkal, közmondásokkal, szólásokkal,
ta lálós kérdésekkel bõvítették ismere-
teiket. A 7. évfolyamon a háztartások
energiájával foglalkoztak: megújuló és

nem megújuló energiaforrásokkal,
fûtéssel, a világítás energiaigényével,
vízfogyasztással. A 8. évfolyamon az
emberi szervezet energiaigénye lett a
központi téma. Megismerhették a táp-
anyagokból nyert energiák felhasználá-
sának ideális arányát, módját.
A héten minden tantárgy legalább egy
tanóráján az adott témával foglal -
koztak, különbözõ digitális eszközök
felhasználásával. Internetes kereséssel
leltek információkra, digitálisan oldot-
tak meg feladatokat, a telefonjaikkal
videókat és képeket készítettek, pre -
zen tációkat hoztak létre. A témahét
egyik legfõbb célja, hogy a gyermekek
számára megmutassa, hogyan lehet
felhasználni az internetes ismereteiket
a tanulásban. 
Minden felsõs osztály számára a digitá-
lis világ veszélyeire felhívó, a kö -
zösségi hálózatok jellemzõit bemutató,
megfelelõ internetes magatartás min -
ták elsajátítását segítõ elõadások és
foglalkozások is zajlottak. 
A részt vevõ pedagógusok szakmai ta-
pasztalatokkal, a tanulók élményekkel
gazdagodtak.
A témahét során
különbözõ produk-
tumokban mutat-
ták be a tanulók az
elsajátított ismere-
teiket. Ezeket, és a
hét folyamán ké-
szült képeket meg -
te kinthetik az iskola honlapján (www.
celliskola.hu), vagy a cikk mellett talál-
ható QR kód beolvasásával.

»CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Digitálisan az iskolában

Egyházmegyénk védõszentje, Szent
Már ton 1700 évvel ezelõtt született
Savariában, a mai Szombathelyen. A
kerek évforduló kapcsán az idei évet
Szent Márton jubileumi évnek nyilvání-
totta a Szombathelyi Egyházmegye. Az
ennek keretében szervezett programok
célja: megismertetni az embereket a
szent alakjával, példaértékû életével,
cselekedeteivel, lelkiségével. Az Ultra -
violák Bábcsoport éppen erre vállalko-
zott Nagy Márta vezetésével. Egy da -
rab a hitrõl, az emberrõl, a hit mögött
levõ emberségrõl és arról a harcról,
melyet folyamatosan vív egymással az
ember lelkéért az Ördög és az Angyal.

A celldömölki közönség elé március
31-én került a katonából püspökké lett
Szent Márton élete. A „Krisztus kato -
nája” címet viselõ bábjáték március

elején a Kõbányai Szent László Temp -
lomban debütált a Templomi Báb já -
tékos Találkozó keretében. A hazai
terepen zajlott premier elõadás elején
Nagy Márta, a darab rendezõje kö szön -
tötte a mûvelõdési központ galériáját
megtöltõ érdeklõdõket, majd a megje-
lentek betekintést nyerhettek a Sulpi -
cius Severus Márton életrajza alapján
feldolgozott misztériumjátékba. A fel -
nõtt és junior bábosok (Békési Katalin,
Böcskei Katalin, Böcskei Veronika, Ko -

vács Gyöngyi, Könczöl Gergõ, Molnár
Istvánné) közremûködésén túl „külsõ -
sökre” is szükség volt a darab meg -
felelõ színre viteléhez, ugyanis hatal -
mas szereplõgárdát igényelt volna. A
csaknem húsz szereplõ kiváltását a
Városi Általános Iskola, az Ádám Jenõ
Zeneiskola, és a Keme nesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyv tár munkatársai
segítették, akik hangjukat kölcsönöz-
ték, így vált igazi kö zösségi játékká az
elõadás. A hangfelvétel és a zene Ra -
dányi Károly, a bábok készítése pedig
Petõ Ferenc munkáját dicsérik. A celli
bemutató végén a bábcsoport vezetõje
„premier ajándékkal” kedveskedett bá-
bosainak, a rendezvény zárásaként pe-
dig Pálné Horváth Mária, az Ultravio -
láknak helyet adó mûvelõdési központ
igazgatója szólt a jelenlevõkhöz. 

»REINER ANITA

Krisztus katonája – bábjáték Szent Mártonról
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Versünnepre hívta az érdeklõdõket a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára,
valamint a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság. A Magyar Költészet
Nap ja alkalmából szervezett rendez-
vényre április 8-án került sor.

A Magyar Költészet Napját hazánkban
1964 óta József Attila születésnapján,
április 11-én ünneplik. Ebbõl az alka -
lomból minden évben irodalmi elõadó -
estekkel, könyvbemutatókkal, költõ -
talál kozókkal és versenyekkel tiszte -
legnek a magyar líra elõtt. A Kresz -
nerics könyvtár második alkalommal
hirdetett versünnepet, melynek kereté-
ben bárki elmondhatta kedvenc költe-
ményét. A program kezdetén Né meth
Tibor könyvtárvezetõ köszöntötte az

egybegyûlteket, és hangsúlyozta, itt, a
Kemenesalján különös jelen tõ ség gel bír
a költészet napja, hiszen szû kebb pát -
riánk több költõt is adott a magyar iro-
dalomtörténetnek; gondoljunk csak
Ber zsenyi Dánielre, Weöres Sándorra,
Dukai Takách Juditra, és ne feledjük
Petõfi Sándort sem, aki gyak ran meg -

fordult itt. Bevezetõjében Né meth An -
dorra is emlékeztetett, aki József Attila
krónikása, szellemi társa és igaz barát-
ja volt. A 125 éve Cell dö mölkön szü le -
tett költõnek emléktáblája is van a
vasútállomáson. A köszöntõ után kez-
detét vette a versfolyam, a csaknem
egy tucat jelentkezõ a vá lasztott költõk
születésének sorrend jében szavalta el
az irodalmi mûveket. A teljesség igé-
nye nélkül elhangzott József Attila,
Petõfi Sándor, Ady Endre, Babits Mihály,
Radnóti Miklós, Áprily Lajos, Buda Fe -
renc, Juhász Ferenc egy-egy költemé-
nye. Egy közhellyel élve: a rendezvény
elérte célját. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, minthogy az elõre jelentkezett
verselõkön kívül volt né hány spontán, a
többiektõl kedvet kapó szavaló is.

»REINER ANITA

Versünnep a könyvtárban

Mazsola és Tádé, a két közkedvelt mesefi-
gura története elevenedett meg a mûve -
lõdési központ színpadán április 9-én. A ze-
nés bábjátékot az Ametiszt Bábszínház hoz-
ta el a celli gyerekközönségnek. Bálint Ág-
nes kultikus meséje nemcsak a gyerekek,
hanem a nosztalgiázni vágyó felnõttek szá-
mára is élményt jelentett, hiszen a Magyar
Televízió 1969–1971-ig futó báb film  so ro -
zatán generációk nõttek fel. 

A gyermekek és a gyermeklelkû fel nõt tek
számára nincs is annál nagyobb csoda, mint

mikor egy báb életre kel, és kalandjaival el-
varázsol. Hát még ha ez a báb egy szere-
tetre méltó pöttöm kismalac, aki nagy lé-
lekkel és sok-sok érzelemmel van megáld-
va. Mazsola és barátai: Tádé, Manócska és
a többiek története bájos és élvezetes, sok
humorral, jósággal és némi erkölcsi lec -
kével átszõve. A tévébõl jól ismert zöld kis-
malac váratlanul testvért kap. Õ is éppúgy,
mint a gyerekek, eleinte duzzogva és félté-
kenykedve figyeli, ahogy Manócska meg-
osztja szeretetét közte, s az új jövevény,
Tádé között. Hamar szívébe zárja azonban

a szelíd kis tengerimalacot, és megérti,
hogy Manócs ka semmivel sem szereti õt
kevésbé, mint akkor, amikor még ketten
éltek az otthonos tökházban. Melyik gyerek
ne örülne és búsulna együtt a szeleburdi
kismalaccal egy olyan mese nyomán, ahol
saját életére ismerhet, örömeit, bánatait
láthatja megelevenedni? És melyik felnõtt
ne hallgatná szívesen Manócska okos, sze-
retetteljes szavait, amellyel minden prob-
lémát megold, és amellyel akár utat is mu-
tathat a gyereknevelés útvesztõiben...

»RA

Mazsola és Tádé – egy örökzöld mese

A mûvelõdési központ 2015-2016-os
színházi évadának záró darabját a Ka -
locsai Színház elõadásában láthatták a
színházbarátok. A magyar filmtörténet
klasszikussá vált vígjátékából szü letett
színpadi remekmûvet Straub De zsõ
rendezte.

Az elmúlt évtizedekben ki ne hallotta
volna a sokat idézett gyöngyszemet:
„Mindennap végig fogja nézni, hogy én
nem szmokingban eszem a vacsorát,
hanem ingujjban. És a libasülthöz hagy-
mát eszek. Mindenhez. A hagymához is
hagymát eszek. A halat pedig késsel fo-
gom enni. Két késsel.” A „Hyp polit, a
lakáj" volt az elsõ magyar hangos film
Kabos Gyulával és Csortos Gyulával a

fõszerepben. A film 1931-ben készült,
és azóta is a leg nép sze rûbb magyar
filmek egyike. Ezen túl me nõen pedig
az elsõ magyar film, amelybõl színda-
rab készült 1984-ben. A darab sikere
azóta is töretlen, nincs olyan színházi
évad, hogy valahol az országban ne
lenne repertoáron. Schnei der Mátyás
fuvarozó, a feltö rek võ újgazdag vállal-
kozó mindenképp be akar kerülni a
felsõbb körökbe, és ott elõkelõen, ele-
gánsan megjelenni. Nincs is jobb mód-
szer erre, mint lakájt fogadni. Felesége
egy igazi, arisztokratáknál nevelkedett
úriembert alkalmaz. Így mindenki lát-
hatja, mennyire kifinomult a Schneider
család. Mert azt meg kell mutatni, sõt
mutogatni kell! Van azonban, aki rejte-

getni akarja valódi vagyonát, végzett-
ségét: az ifjú mérnök inkognitóban dol-
gozik Schnei deréknél, hogy lányuk,
Terka közelében lehessen, az úrhatnám
mama viszont egy jó családból szárma-
zó férfihoz, Makács úrhoz akarja hozzá-
adni lányát. Schneider Mátyás és Hyp -
po lit legendássá vált humoros párharca
egy fergeteges zenés vígjátékban öltött
testet a mûvelõdési központ színpadán,
a komornyik bevezetése újgazdagék
háztartásába számos nevettetõ hely-
zetre adott alkalmat. A válto zat lanul
idõszerû történet, a bölcs és ironikus la-
káj figurája pedig rávilágított arra, hogy
rangtól és származástól függetlenül
minden ember egyformán szerethetõ.

»RA

Az úrhatnámság helyzetkomikumai a mûvelõdési központ színpadán

„Alapvetõen minden ember arisztokrata. Csak van, akinek sikerül annak is születnie.”
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Celldömölk Város Önkormányzata és
a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára

tisztelettel meghívja Önt
2016. április 22-én (pénteken) 10 órára

az esperes-plébános, szótáríró
akadémikus 

Kresznerics FerencKresznerics Ferenc
mellszobrának avatóünnepségére.

A szobrot Diénes Attila
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész

alkotta.
Az ünnepség helyszíne: 

az alsósági városrészközpont

A megjelenteket köszönti:
Fehér László, Celldömölk város polgármestere

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mond:
dr. Veres András megyés püspök

Avatóbeszédet mond:
Ágh Péter országgyűlési képviselő
Közreműködnek a Celldömölki Városi 

Általános Iskola Alsósági Tagiskolája diákjai.

Tulipános Terítõ
Celldömölk gasztrofesztiválja

2016. április 17. (vasárnap) 
12.00 – 19.00 óráig

A város éttermei, vendéglõi 
ételkülönlegességeiket kínálják: 
pörkölt, gulyás, csülök, cicege, 

legényfogó leves.
Kóstoló jegyek a KMKK recepcióján 

300,-Ft-os egységáron vásárolhatók. 

Az ételek mellé helyi borokat és 
pálinkakülönlegességeket 

is lehet fogyasztani.
A vendégeket Horváth Béla és zenekara, 

a Rábamenti Kenyeri Citerazenekar, 
az Éneklõ Szakácsok, 

Peller Anna énekes és Horváth Zsolt 
a „füredi verklis” szórakoztatja. 

HelyszínHelyszín
Kemenesaljai Mûvelõdési KözpontKemenesaljai Mûvelõdési Központ

és Könyvtár elõtti tér és Könyvtár elõtti tér 
(Celldömölk, Dr. Géfin tér)(Celldömölk, Dr. Géfin tér)
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Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi
költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadására:

Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/27.

A lakás jellemzõi: összkomfortos, két+fél szobás, távfûtéses. Területe: 65 m2. Bérleti díja: 34.515 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2016. április 18-tól telefonon történõ elõzetes egyeztetés alapján hétfõ–csütörtök 8–16, pén-
tek 8–12 óráig

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 28. (csütörtök) 9 óráig

A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy
„Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.

A beérkezett pályázatok felbontására 
2016. április 28-án (csütörtök) 10 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegû ajánlat
esetén az ajánlattevõk között licitet tartunk a borítékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén
befizetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra.

Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja:
2016. április 29.

További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 118-as iroda, illetve
a 95 777-819-es vagy a 70 331-5715-ös telefonon kapható. 



SG Stockerau – Celldömölki VSE-Swie -
telsky-Wewalka 3-6
Stockerau, Klubcsapatok Szuperligája
férfi asztalitenisz-elõdöntõ, elsõ mér -
kõzés.
Páros: Jakab, Molnár – Fazekas, Ecseki
1:3 (-12, 3, -13, -9). A szoros elsõ szett
után sima második következett. A foly-
tatásban már nem hibáztak a celliek,
és elõnybõl várhatták az egyéni körö-
ket. (1-0). 

Egyéni, 1. kör: Serdaroglu – Lindner 3:1
(8, 9, -7, 8) Lindner rosszul kezdett,
nem tudott újítani, ezért egyenlíteni
tudtak a hazaiak. (1-1). Jakab – Ecseki
3:0 (6, 8, 7) Ecsekinek nem volt esélye
Jakab ellen, sima vereséget szenve-
dett. (2-1). Molnár – Fazekas 0:3 (-3, -
8, -5) Fazekas tudásának megfe le lõen
játszott, könnyedén nyert. (2-2). 
2. kör: Jakab – Lindner 3:1 (-8, 9, 9, 9)
Lindner játéka javult ugyan, de ez ez-

úttal is kevésnek bizonyult. (3-2)
Serdaroglu – Fazekas 2:3 (-8, -8, 8, 9 -
9) Az este legnagyobb csatáját a re-
mek formában játszó celldömölki nyer-
te. (3-3). Molnár – Ecseki 1:3 (7, -5, -8,
-3) Ecseki megint gyengén kezdett, de
végül belelendült, és megszerezte az
negyedik celli gyõzelmet. (3-4). 
3. kör: Jakab – Fazekas 1:3 (-8, 4, -9, -
10) Fazekas az új ütõjével legyõzhe -
tetlen volt ezen a napon. (3-5) Molnár
– Lindner 1:3 (6, -4, -4, -7) Lindner a
legjobbkor szerezte egyetlen gyõze l -
mét. (3-6). »CSUKA LÁSZLÓ
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A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola tornászlányai 2016. április 2-án
Budapesten vettek részt a Katolikus Is -
kolák Diák Sportszövetsége által meg-
rendezett országos tornabajnokságon a
Nemzeti Sportcsarnokban. Az I. korcso-
portos csapat 1. helyezést ért el. A csa-
pat tagjai: Kiss Ivett, Gaál Júlia, Gaál
Eszter, Bognár Fiorella, Csanádi Anna,
Varga Kíra. A II. korcsoportos csapat
szin tén 1. helyezést ért el. A csapat tag-
jai: Szabó Nóra, Kamondy Doroti, Já -
nossy Júlia, Nyári Alexa, Bajner Panna,
Sarlós Amina. A III-IV. korcsoportos csa-
pat 2. helyezett lett. Az ezüstérmes csa-
pat tagjai: Mester Krisztina, Takács Vi vi -
en, Németh Flóra, Czupor Anna, Pápai
Alexandra, Szalai Fanni. Csapaton kívül
indult Szalai Szonja és Giczi Gréta. Egyé -
niben I. korcsoportban Csanádi Anna II.
he lyezést, Gaál Eszter III. helyezést ért
el. A II. korcsoportban Sarlós Amina I.
helyezést, Bajner Panna II. helyezést ért
el. A csapatok felkészítõje: Czupor Fe -
rencné edzõ.

Továbbra is élmezõnyben a Szent Benedek iskola tornászlányai

Fél lábbal a döntõben

Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Eszter -
gomi ASE 10:8
Iván Csaba 4, Ölbei Péter 3, Lukács
Balázs 1, Baranyai Domonkos 1, Iván
Csaba – Ölbei Péter páros.
Az elõzõ mérkõzéshez hasonlóan most
is 8:3-as vezetés után meg kellett
szenvedni a gyõzelemért.
Hévízi SK – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
II. 8:10
Iván Csaba 3, Ölbei Péter 3, Baranyai
Domonkos 2, Iván Csaba – Ölbei Péter,
Baranyai Domonkos – Iván Bertold pá-
rosok. Nagy küzdelemben nyerte a csa-
pat a találkozót.
Budaörsi SC – CVSE-SWIETELSKY-WEWAL-
KA III. 10:8
Zakar Kristóf 4, Teket Attila 2, dr.

Németh Gábor 1, Teket Attila – Máthé
Gyula páros.
A szoros mérkõzéseket a hazaiak nyer-
ték, így a két pontot sikerült nekik ott-
hon tartani.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –  Héví zi
SK 5:13
Zakar Kristóf 4, Teket Attila 1.
Õsszel döntetlen volt Hévízen, most
meglepetésre sima vendég siker szüle-
tett.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Gyõri
Elektromos SE 15:3
Tamás László 4, Szabó Ferenc 4, Balázs
Gyula 3, Csupor Máté 3, Szabó Ferenc –
Balázs Gyula páros.
A várakozásnak megfelelõen sima hazai
gyõzelem született.

Celldömölkön a Koptik Odó u.
1/a. alatti társasházban
(Piaccsarnokkal szemben) 2.
emeleti, 2 szobás, 57 m2-es,
újonnan épített, jó elren de zésû
lakás eladó. CSOK igé nyel hetõ.
Tel. 06 70/251-5282.

5 db kosbárány (Supolk kosok)
vágásra, továbbtartásra eladók.
Tel. 06 30 /956-8316 

Hirdetésszervezõ
Nagy An tal Tel. 06 70/3389880

» APRÓHIRDETÉS
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Celldömölk–Vasvár 3-0 (1-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 20. forduló 2016. áp-
rilis 2. 
Vezette: Szvorda Melinda (Márton Pé -
ter, Bejczi Antal).
Celldömölk: Zseli – Vajda, Varga, Bodor,
Györkös – Zimomrja, Szuh (Horváth 66.
p.), Enyingi Márk (Manganelli 87. p.)–
Szép (Virág 53. p.), Németh (Gorácz 65.
p.), Piri. Edzõ: Koman Vladimir.
Vasvár: Smolczer – Vincze (Kaposi 53.
p.), Hajas, Bíró, Zsigmond – Dézsi (Hor -
váth 82. p.), Robán, Réfi, Dávid – Scher -
mann (Czövek 46. p.), Tausz. Edzõ:
Konrád Péter. 
Góllövõk: Bodor Tibor (37. p.), Németh
József (46. p.) és Piri Balázs (85. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Vasvár U19 3-3
(0-2). G.: Sztojka Olivér 2, Dömötör Va -
lentin. Váratlan hazai pontvesztés a kö -
zépmezõnyhöz tartozó vendégek ellen. 
Egyházasrádóc – Celldömölk 0-3 (0-1)
Egyházasrádóc, 100 nézõ Vas megyei
labdarúgó bajnokság 21. forduló 2016.
április 10. 
Vezette: Kovács Balázs (Kondor Péter,
Nagy Péter).
Egyházasrádóc: Kecskés – Takács, Né -
meth Martin, Vilics, Kertes – Krajczár,
Bu dai, Németh Marcell (Weiner 70. p.),
Tóth – Loibenbeck, Simon (Molnár 60.
p.). Edzõ: Simon Attila.
Celldömölk: Zseli – Vajda (Horváth 60.
p.), Bodor, Varga, Györkös (Virág 60. p.)
– Enyingi Marcell (Manganelli 81. p.),
Zimomrja, Szuh – Szép, Németh (Gorácz
46. p.), Piri (Gyõrvári 72. p.). Edzõ: Ko -
man Vladimir.
Góllövõk: Piri Balázs 2 (31. p. és 71. p.)
valamint Gorácz Máté (47. p.).
Elõmérkõzés: Egyházasrádóc U19 –
CVSE U19 3-8 (0-3). G.: Czöndör Bálint
(7), Gróf Márk. 
Czöndör Bálint gólerõs já té kával maga -
biz tos gyõzelem az utolsó helyezett
otthonában, Balhási István edzõ, ha
akart sem tudott volna cserélni, ugyan-
is a kispadra már nem jutott játékos.
Az elmúlt két fordulóban a Körmend és
a Celldömölk begyûjtötte a hat pontot,
a Répcelak viszont hibázott Vépen, így

jelenleg négy pontra nõtt a hátránya a
második helyezett celliek és hat pont-
ra az élen álló körmendiek mögött. Van
olyan eredmény, amit szívesen
látnánk, a következõ fordulóban,
ugyan is a Körmend a Répcelakot fo-
gadja és van olyan eredmény, amit
nem szívesen látnánk az azt követõ
fordulóban ugyan is Répcelakra látogat
majd a Celldömölk. A Répcelak tehát
utolsó esélyeit kapja meg a következõ
két meccsén az elõre lépés tekinteté-
ben, de akár nekünk is nagyot segít-
hetne, ha legalább Körmenden nyerne.
Sajnos az már nem elég nekünk az
aranyérem megszerzéséhez, hogy
gyûjtögetjük a három pontokat
meccsenként, kell egy kis külsõ segít-
ség, bár a kis, mint mértékegység itt
és most talán nem is helyénvaló jelzõ.
Na de nézzük, hogyan is teljesítettük
azt, ami még rajtunk múlik, a kétszer
három pont begyûjtését. Érdekes játék
ez a foci, két teljesen megegyezõ
eredmény számszerûen, még a
félidõnkénti állás is, sõt a gólok
idõpontjai is egész hasonlatosak és
mégis az egyik (a hazai) mérkõzés
unalmas, ritmustalan volt, míg a másik
egész jó kis meccsé kerekedett a
sportszerûen és szim pa tikusan küzdõ
rádóciaknak köszön he tõen. Ennyit tesz
a mentális hozzáállás, mindkét ellenfe-
lünk a kiesés ellen küzd, de amíg a
vasváriak szinte elõre elkönyvelték a

celli vereséget, addig az egyházasrá-
dóciak kivont karddal estek nekünk.
Persze azért mindkét történetben vas-
tagon benne vagyunk mi is, kellett a
rossz játékunk a rossz meccshez és kel-
lett a jó játékunk a jó meccshez. Ki kell
emelni a két találkozót tekintve a ka-
puban a fiatal Zseli Viktor magabiztos
játékát, azt hogy bátran elhagyja, ha
kell a 16-os területét és szin te
védõként is megállja a helyét, vagy
éppen a hasonlóan a gimnáziumi
érettségire készülõ Piri Balázs játékát,
aki éppen fordítva, az ellenfél kapuja
elõtt találta meg rendszeresen a gól -
szerzés lehetõségét. Minden kiemelés
egyben igazságtalan is, hiszen csapat-
játékról van szó, de engedtessék meg,
hogy egy kis reflektorfény most rájuk
irányuljon. Már érintõlegesen foglal -
koz tunk a következõ idõszak esemé-
nyeivel, az április 23-ai répcelaki ven-
dégszerepléssel, de nem foglalkoztunk
a soron következõ meccsel, a Kõszeg
elleni hazai fellépéssel április 16-án.
Nem is annyira a felnõtt csapat talál ko -
zója lesz most sorsdöntõ (bár az utolsó
helyezett csapat elleni hiba az lenne),
hanem inkább az U 19-es csapaté,
akik nél nagyon egyszerû a képlet.
Vagy legyõzik a Kõszeget és saját kéz-
be veszik az aranyéremhez vezetõ út
menetét, vagy pontot, pontokat vesz-
tenek és a továbbiakban az ezüstérem
megtartásáért lépnek pályára hétrõl
hétre. Nem kis feladat, a dolgok jelen
állásában bravúr lenne a gyõzelem. 

»DOTTO

Sorsdöntõ találkozók elõtt

Önkormányzatok foci kupája
A budapesti Pokorny József Sport- és
Szabadidõközpontban rendezték meg
április elsõ hétvégéjén a Magyar Önkor-
mányzatok II. Foci Kupáját. A tavaly elsõ
alkalommal, hagyományépítõ szándék-
kal megrendezett torna ötletgazdája és
fõ szervezõje a Promosport Kft. és az E-
ON Hungária, akik 2014-ben jutottak ar-
ra az elhatározásra, hogy pályára hívják
a keleti és nyugati országrész nagyobb,
10.000 fõ feletti önkormányzatainak
kispályás focicsapatait. A kupa idén ösz-

szesen 77 csapatot vonultatott fel, me-
lyek között Celldömölk Város Önkor-
mányzata is képviseltette magát. A celli
csapat a torna során a fõvárosi önkor-
mányzat, a veszprémi, a kaposvári, a
biatorbágyi, valamint a tolnai csapattal
mérkõzött, a csoportból azonban már
nem jutottak tovább. A Magyar Önkor-
mányzatok II. Foci Kupáján a rekord-
részvétel mellett nyíregyházi és székes -
fe hérvári gyõzelem született.

»LL
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TERÜLETI KÉPVISELŐTERÜLETI KÉPVISELŐ
munkatársat keres fémipari gépek értékesítésére

Alkalmazási feltételek:
• rendkívüli motiváltság
• jó német nyelvtudás szóban és írásban
• fémiparban való jártasság
• legalább középfokú végzettség
• megbízhatóság, fegyelmezettség, szorgalom
• számítógépes ismeretek (Excel, Word)

Feladat:
• a vevőkör folyamatos bővítése, látogatása
• folyamatos szakmai önképzés
• a cég piaci stratégiájának képviselete
• önálló munkavégzés
• vásári- és reklámtevékenységek ellátása

Amit kínálunk:
• főállású munkaviszony
• folyamatos továbbképzés
• céges autó, telefon, laptop
• betanulási idő alatt fix fizetés, 

majd ez után teljesítményarányos jövedelem

Munkavégzés helye:
Elsősorban Nyugat-Magyarország, de a betanulási időszakban részben
külföldön is. (AT, DE, CH)
Jelentkezés módja:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, és Ön megfelel a
feltételeknek, küldje el magyar és német nyelvű fényképes önéletrajzát

postán vagy e-mailben a következő címek egyikére:
Schachermayer Kft. 2051 Biatorbágy, Pf.: 35. vagy 

zoltan.bolvari@schachermayer.hu

A 175 éves múlttal rendelkező osztrák

Schachermayer konszern magyar leányvállalata, 

a Schachermayer Kft.



Önállóan dolgozni tudó, Önállóan dolgozni tudó, 
munkájára igényes munkájára igényes asztalosokatasztalosokat

keresek kertai asztalosműhelybe,keresek kertai asztalosműhelybe,
kiemelt bérrel, kiemelt bérrel, 

valamint ügyes kezű valamint ügyes kezű betanítottbetanított
munkástmunkást felveszünk.felveszünk.

Érd. Stáhl FerencÉrd. Stáhl Ferenc
06 30/38-3640006 30/38-36400



Rendelés felvétel: 
H–Cs és V: 11:00-21:30
P és Szo: 11:00-23:00

Pizzák: Nagy Kicsi
1. Pizza Margherita 800,- 560,-

(paradicsomszósz, sajt)
2. Pizza Salame 1000,- 700,-

(paradicsomszósz, szalámi, sajt)
3. Pizza Prosciutto 1000,- 700,-

(paradicsomszósz, sonka, sajt)
4. Pizza Prosciutto e funghi 1050,- 740,-

(paradicsomszósz, sonka, gomba, sajt)
5. Pizza Son-Kuku 1000,- 700,-

(paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)
6. Pizza Quattra Furmaggi 1100,- 770,-

(paradicsomszósz, négy különbözõ sajt)
7. Pizza Erik 1400,- 980,-

(paradicsomszósz, mustár, kockázott húspogácsa, hagyma,
sajt, uborka, paradicsom, sütés után majonéz ketchup)

8. Pizza Verdi 1100,- 770,-
(paradicsomszósz, füstölt sonka, füstölt sajt)

9. Pizza Fagiolo 1000,- 700,-
(tejföl, bab, sajt, hagyma)

10. Pizza Gamberetti 1200,- 840,-
(paradicsomszósz, rák, sajt, fokhagyma, 
petrezselyem)

11. Pizza Frutti di Mare 1300,- 910,-
(paradicsomszósz, tenger gyümölcsei, sajt)

12. Pizza La Pergola 1150,- 800,-
(paradicsomszósz, szalámi, gomba, sajt, olíva, friss paradicsom)

13. Pizza Speciale 1150,- 800,-
(paradicsomszósz, sonka, szalámi, gomba, sajt)

14. Pizza Hawaii 1100,- 770,-
(paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt)

15. Pizza alla Marinara 1250,- 880,-
(paradicsomszósz, rák, tonhal, sajt)

16. Pizza alla Genovese 1100,- 770,-
(paradicsomszósz, füstölt sonka, sajt, pfefferoni)

17. Pizza Mario 1150,- 800,-
(paradicsomszósz, sonka, szalámi, sajt)

18. Pizza Christina 1150,- 800,-
(paradicsomszósz, szalámi, gomba, sajt)

19. Pizza Aquapolo 1050,- 740,-
(tejföl, füstölt sajt, fokhagyma)

20. Pizza al Capone 1200,- 840,-
(paradicsomszósz, gomba, szalámi, sonka, hagyma, sajt)

21. Pizza Piedone 1 150,- 800,-
(paradicsomszósz, bab, csülök, hagyma, sajt)

22. Pizza Son-Go-Ku 11 50,- 800,-
(paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)

23. Pizza kenyér 300,- 200,-
paradicsomszósszal 350,- 250,-

24. Pizza Magyaros 1400.- 980,-
(paradicsomszósz, gomba, szalámi, sonka, kolbász, szalonna,
hagyma, friss paradicsom, csípõs pfefferoni, sajt)

25. Pizza Tonhal 1150,- 800,-
(paradicsomszósz, tonhal, sajt)

26. Töltött Pizza 1200,- 850,-
(egyéni kívánság szerint, 3 feltétig)

27. Mexicói Pizza 1150,- 800,-
(paradicsomszósz, mexicói köret, bab, sajt)

28. Pizza Bolognese 1150,- 800,-
(paradicsomszózs, bolognai mártás, sajt)

29. Focis Pizza 1400,- 980,-
(paradicsomszósz, sonka, szalámi, hagyma, csülök, 
külön csípõs pfefferóni, külön fokhagymás tejföl)

30. Miska Pizza 1300,- 910,-
(paradicsomszósz, szalámi, kolbász, gomba, hagyma,
lilahagyma, sajt)

Vagy az Ön kívánsága szerint összeállított pizza!
Pizza doboz: 100,-
Feltétek:
tasakos ketchup: 100,-
sajt, füstölt sajt, kukorica, bab, articsóka, olívabogyó,ananász, pfefferóni 150,-
csípõs pfefferóni, gomba, hagyma, tejföl,tenger gyümölcsei, rák, tonhal 300,-

Hamburger 500,- csomagolása: 30,- 
Dupla húsos 620,-
Mega hamburger: 840,- csomagolás: 60,- 
Zsíroskenyér libazsírból lilahagymával: 100,-/szelet 
Melegszendvicsek: sonkás 450,- 

sonkás-gombás 500,- 
sonkás-gombás-kukoricás 550,-

Rendelés:
06 30/908-6959
06 95/420-510

Celldömölk, Sági u. 3.

Lehetőség nyílt arra, hogy 
a celldömölki Nagyboldogasszony 

kegy temp lomba külföldről egy jó állapotú
orgonát vásároljanak. 

Ehhez kíván segítséget nyújtani 
Celldö mölk Város Önkormányzata és 

az Együtt Celldömölk Városért Egye sület. 
A Tulipánfesztivál ideje alatt 

az Együtt Celldömölk Városért Egye sület 
házikójában apró ajándék tárgyakat, 

valamint bort, üdítőt, teát és forralt bort 
kínál az érdek lődőknek, cserébe 

az elhelyezett perselyekbe 
pénzadományokat vár a szervezet, 

hogy minél hamarabb összegyűljön 
a szükséges összeg a katolikus kegytemplom

orgonájának vásárlásához. 

Támogassa Ön is ezt 
a nemes kezdeményezést!

Adománygyűjtés


