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Húsvét. A kereszténység legnagyobb
ünnepe. A Biblia szerint Jézus kereszt-
halálával megváltotta minden ember
bûnét, feltámadásával pedig gyõzel -
met aratott a halál felett. A valláson kí-
vül is a tavaszvárás, a tavasz eljövete-
lének ünnepe is, amelyet március vagy
április hónapban (a Hold állásának
megfelelõen) tartanak.

A zsidók a húsvéti lakomán az Egyip -
tomból való szabadulást ünnepelték.
Jézus ezen a lakomán megújította a ré-
gi áldozatot: Jézus lett a mi húsvéti bá-
rányunk. A bárány vére óvta meg a
zsidó elsõszülötteket az öldöklõ an-
gyaltól. Krisztus vére áldozati vér,
amely megszabadít a bûntõl, a halál
rabságából. 
A húsvéti ünnepkörben emlékezünk
Jézus halálára. Eszerint az elsõ kereszté-
nyek Jézus halála és sírban pihenése
napját, a nagypénteket és nagyszomba-
tot liturgia nélküli ünnepként tartották
csendben és egész napos szigorú böj -
tölésben. Ekkor a temetõk csendje köl-
tözik a templomokba. Ezt követi a hús-
vét vigíliája. A fény liturgiájában a fény -
köszöntõ rítus az ókori lámpa gyújtás õsi
szertartásából fejlõdött. A tûzszentelés
a frank birodalomban már a 8. század-
ban szokás volt a pogány tavaszi tüzek

ellensúlyozására, amit Róma a 12. szá-
zadban vett át. A hús véti gyer tya és
dicséretének õsi szertartását ugyancsak
a gall liturgia bõví tette ki.
Az angol Easter és a német Ostern
kifejezés egy tõrõl fakad: a kelta hit
szerint Ostarát, a termékenység isten -
nõjét köszöntötték ezen az ünnepen.
Az istennõ termékennyé teszi a Földet,
felébreszti õt mély álmából, az isten-
ség pedig segít fölnevelni, érlelni a
termést. Járja a zöldülõ mezõket, örö -
me telik a természet bõségében. 
Így találkoznak különbözõ vallások, ke-
verednek kultúrák, ahogy mindig is. És
lám, a magyar húsvéti hagyomány-
rendszerben is jelen vannak a keresz-
tény és ún. pogány elemek egyaránt,
nem bántva egymást. 
Húsvéthétfõn még napjainkban is él
(bár egyre kevésbé) a locsolkodás szo-
kása, melynek alapja a víz megtisztító,
megújító erejébe vetett hit. A termé-
kenység ünnepét jelképezi a hímes to-
jás és a húsvéti nyúl megléte is: segít-
ségükkel szerették volna az emberek a
bõ termést, és a háziállatok szaporu -
latát kívánni. Így kötõdik a nyúl a to-
jáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a to-
jás pedig magában hordozza az élet
ígéretét.

»LA

Húsvét Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmúláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt 
dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden 
reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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Ötödik alkalommal került megrende-
zésre a Székesfehérvári Utazás és
Szabadidõ Kiállítás, amin idén több
mint ötven kiállító vett részt. A márci-
us 17-18-án tartott rendezvénynek a
híres fehérvári Országalmától néhány
méterre elhelyezkedõ barokkos épület,
a Hiemer-ház adott otthont.

A Ság hegy Térsége Turisztikai Egye -
sület a tavalyi siker után ismét részt
vett az expón, ezúttal a Vasi Hegyhát-
Rábamente Közhasznú Turisz tikai Egye -
sülettel karöltve: frissen összeállított
kiadvánnyal és rendezvénynaptárral, a

Vulkán Gyógy- és Élmény fürdõ által fel-
ajánlott nyereményekkel és nem kevés
izgatottsággal. A budapesti utazás kiál-
lításhoz hasonlóan számtalan érdek -
lõdõt vonzott a Vul kán Ság standja. A
rendez vényen elsõ sorban helyiek je -
len tek meg, az idõsebb korosztály mel-
lett szép szám mal érkeztek szülõk és
gyerekek is. Mint kiderült, nagy részük
már ismerte a térséget, sõt többen
emlí tették, hogy visszatérõ vendégek.
Aki pedig még nem járt itt, annak a
neves rendezvény biztosan meghozta
a kedvét, hogy ellátogasson Vulkán -
Ságba a jövõben! »JÓNA BARBARA

2017. március 29-én tartotta Cell dö -
mölk Város Képviselõ-testülete soros
ülését. A testületi ülésen kívül ugyan-
ezen a napon és helyszínen közmeg-
hallgatást is tartottak a képviselõk.

Az elsõ napirendi pontban Fehér László
polgármester beszámolt a két ülés
között történtekrõl. Napirend elõtti fel-
szólalásban Hetényi Endre képviselõ a
körzetében lakók bejelentéseirõl szá -
molt be. Bakó László képviselõ kérése
a körzetében lévõ utcák járdáinak hiá-
nyosságára irányult: eszerint a hiányzó
járdaszakaszok pótlására az önkor-
mányzat biztosítaná a nyersanyagot,
és – amennyiben az ott lakók vállalnák
– önkéntes munkával elkészítenék azt.
A másik komoly gond a csütörtöki na-
pokon, a „lomis piac” idején a Nagy -
várad utcában történõ megnövekedett
forgalom. Felvetette, hogy ún. „fekvõ
rendõrrel” lehetne lassítani a forgal-
mat. Kiemelte továbbá, hogy a tet -
szetõs városképre méltán lehetünk
büsz kék mindannyian, kéri a lakossá-
got, hogy szemeteléssel, rongálással
ne tegyék tönkre a kialakult esztétikus
környezetet. Söptei Józsefné alpolgár-
mester asszony elmondta, hogy noha a
szûkre szabott költségvetésben talál-
hatnak forrást egy-egy járdaszakasz
építéséhez ily módon, ha az önkor-
mányzatnak csak az anyag árát kell
állnia, de mindenekelõtt a képviselõk
készítsenek tervet a körzetükre vonat-
kozóan, hogy fel tudják állítani a fon -

tossági sorrendet. Benkõné Rem port
Lilla képviselõasszony javasolta, hogy a
város kiesõ bevételeinek pótlására
fizetõssé tehetnék a belvárosi par -
kolást. Nagy László képviselõ tájékoz-
tatott arról, hogy április 23-án 18.00
órakor dr. Várszegi Asztrik pannon hal -
mi fõapát táblaszentelõ ünnepi misét
tart a romtemplomnál. 
Második napirendi pontként Farkas
Gábor jegyzõ röviden ismertette a város
2017–2021 közötti kulturális koncepció-
ját. Söptei Józsefné alpolgármester asz-
szony különösen hangsúlyozta a civilek
jelenlétét és jelentõségét a városban. 
Változtak a jegyárak és szolgáltatások
árai a Vulkánparkban, eszerint a teljes
árú jegy 2400 forintba, a diák (6-26 év
között), valamint a nyugdíjas (62 év
felett) belépõjegy ára 1200 forintba
kerül. Lakcímkártya felmutatásával a
helyi lakosok hat év felett egységesen
600 forintot fizetnek. A családi belé -
põjegy (max. 2 felnõtt és max. 3 18 év
alatti gyermek esetén) 3500 forint.
Csoportos látogatáskor a felnõtt jegyár
1300, a diák/nyugdíjas jegyár 900 fo-
rintba kerül személyenként. Ameny -
nyiben múzeumpedagógiai foglalko-
zást is kérnek a látogatók, a belépõ -
jegy megváltásán felül 500 forintba
ke rül. A magyar nyelvû tárlatvezetés
ingyenes, a speciális vagy idegen nyel -
vû tárlatvezetésért pedig létszámtól
függõen 10 fõ alatt 500 forintot kérnek
személyenként, 10 fõ felett 5500 fo rin -
tot csoportonként, húszfõs csoport ese-

tén pedig 10 ezer forintot. A geológiai,
botanikai vagy bányász túra 900 forint-
ba kerül egy személy számára. Terem
bérlésére is van lehetõség, ennek díja
egy órára 5000 forint.
Ugyanezen a napon délután négy órá-
tól közmeghallgatást is tartott Celldö -
mölk Város Képviselõ-testülete. A város
lakói közül elsõként Kustos Lászlóné
kért szót, aki hiányolta a celldömölki
gyerekeket a balatonrendesi táborból,
a Soltis Színházat a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár nagy-
színpadáról, valamint javasolta, hogy
esetleg szervezhetnének idõsebbek
számára számítógépes tanfolyamot,
hogy az érettebb korosztály is bátran
használja az internet nyújtotta elõ -
nyöket. Németh Ferenc a Csokonai
utca, Gosztola Ernõ pedig a Kisdobos
utca csapadékvíz-elvezetésérõl kérdez-
te a testület tagjait, mert esõzések ide-
jén nehezen tudnak közlekedni. Kupi
Miklós egy, a városközpontban eset le -
gesen létesítendõ városi múzeumról
érdeklõdött. Heim Géza a Bokodi utca
állapotát vázolta fel, Lõwinger György
pedig többek között a fürdõ fejlesz -
téseirõl kérdezett. Problémaként me-
rült még fel a Horváth Elek utcában el-
hanyagoltan álló házban elszaporodott
rágcsálók megléte is. 
A képviselõk igyekeztek a kérdésekre,
észrevételekre kielégítõ választ adni,
és ígéretet tenni, hogy orvosolni fogják
a problémákat.

»LA

Kisebb problémák is szóba kerültek az ülésen és a közmeghallgatáson

VulkánSág a Székesfehérvári Utazás és Szabadidõ Kiállításon
Célkeresztben a gyermekes családok és a senior korosztály 
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Projektek és tanfolyamok a Városgondnokságon
A Celldömölki Járási Hivatal Foglalkoz -
ta tási Osztályának kezdeményezésére
és felkérésére az elmúlt hónapban tan-
folyamot indított a Városgondnokság.
Az intézmény a képzés keretében nem
csak az álláskeresõként bejegyzett sze-
mélyek számára nyújtott átmeneti
munkalehetõséget, de egyben az álta -
lános városszépítõ munkálatokat is si-
keresen elvégezte. A részletekrõl Finta
Zoltánné, a Városgondnokság igazgató-
ja számolt be:
– A tanfolyam lebonyolításáért a Stu -
dent Bt. felelt, akikkel szintén megálla-
podást kötött a Városgondnokság a tan-
folyam elméleti és gyakorlati részének
lebonyolításáról, továbbá a gyakorlati
hely biztosításáról. A betanított park -
gondozói tanfolyamunk 13 fõvel indult,
3 fõ Csöngérõl érkezett, 2 fõ Szombat -
helyrõl, 8 fõ pedig celldömölki munka-
vállaló volt. A képzés február 23-án vet -
te kezdetét elméleti oktatással, mely a
Városgondnokság épületében zajlott,
majd a gyakorlati oktatás helyszínéül
már a városközpont szol gált. A
tanfolyam résztvevõi a képzés kereté-
ben elvégezték a város általános tavaszi
takarítását, a fák, bokrok metszését és a
parkok gondozását. Véle mé nyem sze-
rint a tanfolyam abszolút pozitívan
értékelhetõ, hisz mind a képzés részt -
vevõi, mind a foglalkoztatók, mind a
város profitálhatott belõle. A tanfo -
lyamon résztvevõknek tovább foglal -
koztatási lehetõséget is kínáltak, a csön-
gei munkavállalókat a csöngei önkor-
mányzat, a szombathelyieket a SZOVA

Zrt. foglalkoztatja tovább, amen nyiben
pedig a Városgondnokság lehe tõséget
kap létszámbõvítésre, úgy az intézmény
is várja vissza celldömölki munkaválla-
lóit. Mindeközben azonban továbbra is
zajlik a START program, szintén a
Városgondnokság irányításában.
– A másik nagy projektje a Város -
gondnokságnak a járási startmunka
program, melyet idén már harmadszor
pályáztunk meg. Ezúttal két programe-
lemmel veszünk részt a projektben, az
értékteremtõ programok alprogramja-
ként meghirdetett helyi sajátosságokra
épülõ projekttel, valamint a szociális
programelemként meghirdetett belte-
rületi úthálózat karbantartása alprog-
rammal. A helyi sajátosságokra épülõ
program keretében elsõsorban a város
buszváróinak felújítását tûztük ki célul,
különös tekintettel az alsósági város-
részre, hiszen ezek már valóban el-
avultak, elhasználódtak és felújításra,
karbantartásra szorulnak. Mindemellett
tervben van a Vulkán Park mellett egy
új buszváró kialakítása is, melynek
kivitelezésérõl jelenleg is tárgyalunk a
mûszaki osztály munkatársaival. Szin -
tén ennek a programnak a keretében
kerül majd sor több emlékhely és park
felújítására is. A másik programunk a
belterületi utak és járdák karbantartá-
sára fókuszál, ennek keretében a la-
kossági kérésekre reagálva már sike-
rült kialakítanunk a Hunyadi utcában
egy új járdaszakaszt. A Koptik Odó
utcában szintén elkezdõdtek a karban-
tartási munkálatok, ahol egy lapozott

járdaszakasz kerül majd felújításra,
késõbbiekben pedig Alsóságon és
Izsákfán zajlanak majd járdakarbantar-
tási munkálatok.
»A járdák felújítása mellett természe-
tesen zajlanak az egyéb karbantartási
munkálatok is, így például a Gayer tér
szökõkútjának teljes felújítása.
– Ahogy azt a városlakók is láthatják,
valóban elkezdõdött a szökõkút fel -
újítása a posta elõtt. A tatarozás egy -
értelmûen szükségszerûnek bizonyult,
hiszen a szökõkút már a tavalyi évben
sem töltötte be megfelelõen a funkci-
óját, valamint esztétikailag sem nyúj-
tott szép látványt. Most egy átfogó fel-
újítást végzünk rajta, teljesen megújul
a kút gépészeti szerkezete, világítása,
vala mint egy új, korszerû burkolatot is
kap a munkálatok során. Ez az üveg -
mozaik jobban ellenáll a vízkõnek és a
vegy szereknek, melyet a szökõkút vi-
zének a tisztántartására használunk.
Ahogy azt Finta Zoltánné, a Város gond -
nokság vezetõje is megerõsítette, a
települést rendben tartó, szépítõ mun-
kálatokhoz önerejükön túl igyekeznek a
felkínált programokat, tanfolyamokat is
felhasználni a fokozott hatékonyság ér-
dekében. 
Továbbra is gyakori lakossági panasz
azonban a város rendezetlensége, sze-
metessége. Ám ahogy az a közmeghall-
gatáson is felmerült, hiába a napi
takarítómunka, elsõsorban maguknak a
lakóknak kellen jobban ügyelniük kör-
nyezetük tisztaságára.

»NN

Tûzoltósági gyakorlat a Géfin téren
A tûzoltóságok mûködésére vonatkozó
jogszabályok alapján az önkormány zati
tûzoltóságoknak, így a celldömölki ön -
kor mányzati tûzoltóság számára is
elõírt évenkénti 10 kötelezõ gyakorlat
végrehajtása. 

A 10 gyakorlat magába foglal 4 helyis-
mereti gyakorlatot, tehát bejárást, mely
a tûzoltóság munkatársainak helyisme-
reteit kondicionálja. 4 szituációs, begya-
korló feladatot, mely nek kere tében a
tûzoltóknak egy elképzelt feladatot kell
normál ütemben végrehajtaniuk, to -
vábbá 2 parancsnoki ellen õrzõ gyakor-
latot, melyben viszont az adott szituáci-
ós feladatot éles helyzetként kell kezel-

niük és végrehajtaniuk, teljesítése pedig
egyfajta alkalmassági vizsgaként is
funkcionál. 
Az elmúlt héten Celldö möl kön a Géfin
tér 2. szám alatt ennek a három típusú
gyakorlatnak a végrehajtása zajlott. A
szituációs gyakorlat alapján a kilenc
emeletes épület sze mét tárolójában
kelet kezett tûz, mely to vább terjedt a
felsõ szintekre, mindeközben az épület
liftjében emberek is tartózkodtak, így a
tûzoltóknak párhuzamosan kellett meg -
oldaniuk az életmentést, valamint
megfékezniük a tûz továbbterjedését. A
gyakorlat helyszínéül választott épület
azért is kiemelt szerepû, mivel közép-
magas épületnek számít, ahol magas-

ban kellett dolgozni, ráadásul kis
területen, szûk mozgás tér ben sok lakó
kimenekítésérõl kell gondoskodni.
További érdekesség, hogy az épület
liftjébõl a tavalyi évben valóban ki
kellett szabadítania öt fõt a celldö mölki
tûzoltóságnak, akik a szerkezet meghi-
básodása miatt rekedtek benn a felvo-
nóban. 
Az elmúlt héten zajlott gya kor latot
Kocsis Péter tûzoltó pa rancs nok mellett a
Sárvári Katasztrófavédel mi Kirendeltség,
valamint a szombat he lyi Katasztrófa vé -
delmi Mûveleti Szol gálat is felügyelte,
akik a gyakorlat végre haj tását végül
megfelelõnek, magas szín vonalon
végrehajtottnak minõ sí tet ték.
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A Balatonrendesi Úttörõ Tábor a keme-
nesaljaiak számára szinte ikonikus
jelentõséggel bír. A létesítmény ötleté -
rõl, létrejöttének eseményeirõl Szeme -
nyei László, volt járási titkár, a Hon -
ismereti Munkaközösség tagja készített
történeti beszámolót. Az esszéhez az
alapos kutatómunka mellett saját ta -
pasztalataiból, emlékeibõl is merített,
ugyanis maga is alapítótagja, 1971-ig
közremûködõje volt a Balatonrendesi
Tábornak.

Szemenyei László történeti beve ze -
tõjében beszámol a II. világháború
okozta károkról a celldömölki járásban,
ahol sok más egyéb mellett az iskolák
is romba dõltek. Nem mûködtek gyer-
mek és ifjúsági szervezetek amelyek
fenntarthattak volna ilyeneket. 1948-
ban államosították az iskolákat, ezt
követõen a háborús károk helyreállítá -
sával elsõsorban a tanítás feltételeit
teremtették meg. Celldömölkön és
János házán nagy létszámú tanulót és
pedagógust foglalkoztató iskolák vol-
tak. Még ebben az évben létrejött
országosan az úttörõ szervezet mint
egységes gyermekmozgalom, majd
sorra alakultak meg helyi csapatai.
Celldömölkön a fiú iskolában alakult
meg az elsõ úttörõ csapat, vezetõi
Nagy József igazgató, Bárdos Lajos,
Mód Aladár, Jancsó Aladár tanárok vol-
tak. A tanulók közül Zsiray Ferenc (Ke -
me nesaljai Baráti Kör elnöke), Tarrósi
Imre, Zenkai János, Nagy Imre tanulók
voltak az alapítók között. Az elsõ bala-
toni táborozásra 1949. nyarán került
sor Badacsonytördemicen, ám ekkor
még igen mostoha körülmények kö-
zött: lepusztult iskolaépület, udvar és
elhanyagolt Balaton-part. Ennek elle-
nére a gyerekek pazar élményekkel
tértek haza. 
Az úttörõ mozgalom tömegessé válá-
sát az 1960-as évekre kell tenni. Ezek -
ben az években a járás lakosainak szá -
ma 35700 fõ volt, a fiatalok létszáma 5
évestõl 26 éves korig elérte a 12000
fõt. Ez mintegy harmada volt az összla-
kosságnak. A nagy létszámú ifjúság
számára elõbb utóbb megoldást kellett
találni a nyári szabadidejük eltöltésére.
A már mûködõ országos táborba (Csil -
le bérc) nagyon kevés fiatal juthatott el.
Az úttörõ élet tömegességére Celldö -
mölkön és Jánosházán volt nagy lét -
számú fiatal. Az elsõ szervezett táborra
a fiú iskola szervezésében került sor. A
kenyeri Rába-parton, majd a Szajki-ta-
vak mellett.

Az 1960-as évek aztán új feltételeket
teremtettek. Celldömölk mint nagyköz-
ség, valamint Jánosháza a társadalmi
élet minden területén meghatározó
szerepet játszott. Celldömölkön három
általános iskola, gimnázium, ipari szak -
mun kás képzõ intézet volt nagy tanuló
létszámmal. Közben a termelõszövet -
kezetek megalakulásával új üzemek is
jöttek létre, nagylétszámú fiatal dolgo -
zóval. A megyében a felsõbb szervek
által nem támogatottan jött létre az
alapgondolat önálló tábor kialakítására.
Ez 1962 nyarán történt, mikor a fiú
iskola úttörõ csapata Badacsonyörsön
táborozott, továbbra is mostoha körül-
mények között. Itt látogatta meg a csa-
patot a járási pártbizottság elsõ titkára
Dancs József, valamint Õri József, Sze -
menyei László, Baranyai Sándor, miköz-
ben épp itt nyaralt a pártbizottság má-
sodtitkára Hoffmann István is, aki rög-
tön ötletet adott egy új, pálkövei hely-
színhez. Pálkövére azonban már Pápa
tartott igényt, ezért esett aztán a vá-
lasztás a jelenlegi táborhelyre, amely
ugyan távolabb esett a strandtól, de
egyéb paramétereiben tökéle tesen
megfelelt. A megfelelõ engedélyek be-
szerzése, valamint az így feleslegessé
vált velemi tábor felszereléseinek
felhasználásával 1963-ban úttörõ vezetõ
táborral nyílt meg a nyaralás. A végle-
ges tábor kialakításához azonban még
hosszú út vezetett: ki kellett alakítani
egy olyan épületet melyben helyet kap
a konyha és az étterem, ki kellett alakí-
tani az elektromos hálózatot, önálló víz-
bázist kellett teremteni, új sátrakat kel-
lett beszerezni, önálló lakótereket, szo-
ciális épületeket kialakítani.
Ekkor következett tehát az épületek
felépítése, mely szintén fõként társa-
dalmi munkával és rengeteg kívülrõl
érkezõ támogatással, segítséggel való-
sult meg. 1964 nyarát már az elkészült
épület birtokbavételével kezdhették
meg. A táborépítés alapfeltételeihez
valamennyi tsz hozzájárult a kulturális
szociális alapból nyújtott támogatással.
Az ivóvíz megoldását saját ásott kúttal
történt, melyet a Kemenesaljai Állami

Gazdaság kútfúró brigádja épített,
mûszaki felszereléseit a Celldömölki
Nagyközségi Tanács teremtette meg
egy teljes kútfelszerelés átengedé -
sével. A gyógyszerellátást a kõvágóõrsi
patika, az orvosi szolgálatot a helyi
körzeti orvos látta el. A tábor kony -
hájában a fõzést a szülõi munkaközös-
ség tagjaiból szervezett személy zet
végezte. A késõbbiekben, 1965 körül
már nagymértékben javultak a konyhai
körül mények. Gáztûz helyek, konyhai
edények, önkiszolgáló étkezési eszkö-
zök kerültek beszerzésre. A karbantar-
tási munkákat, feladatokat társadalmi
mun ká ban ol dot ták meg, fõleg a celli
üzemek segít ségével. Az új idõk aztán
új igényeket is hoztak, melyet a tábor
alapítói és vezetõi igyekeztek legjobb
tudásuk szerint megol dani. Idõ közben
Dörnyei László került a járási úttörõ tit-
kári pozícióba, aki foly tatta a megkez -
dett munkát. Õt követte Rosta Sándor
járási úttörõ titkár, Vórum István járási
titkár. Feltétlenül kieme lendõ Õri József,
Baranyai Sán dor, Kókai Éva áldozatos
munkája, akik jelenleg sajnos már el -
hunytak. Nagy szerû úttö rõ vezetõk szer-
vezték meg a gyerekek nyári program-
jait, közülük kiemelkednek Dr. Oszkó
Zoltán, Döb röntei Károly, Hegyei Dániel,
Pörneczi István, Keresz tes Sándor, Ködös
Endre iskolaigazgatók. Kiválóan értettek
a tábori élet megszer vezéséhez a csa -
pat veze tõk, köztük Dr. Szente Sándorné,
Dr. Oszkó Zoltánné, Maj no vics Mária,
Gyûrûsi Dezsõ, Pataki Már ton, Kiss Lajos,
Máté Gyuláné, Maár Katalin úttörõ -
csapat vezetõk. Több alkalommal tábo-
roztattak középiskolásokat, ebben a
mun kában jeleskedett Balogh László,
Lé ránt Ferenc, Horváth Lajos, Hajós Ist -
ván, Marton József tanárok, akik a fel-
ügyelet mellett programot is szerveztek.
A tábor évente 10 turnust szervezett és
mintegy 900-1000 gyermek kellemes
nyaralását, szabadidejét tudta biztosíta-
ni. 

SZEMENYEI LÁSZLÓ

A BALATONRENDESI ÚTTÖRÕ TÁBOR

ALAPÍTÁSÁNAK RÖVID TÖRTÉNETE

CÍMÛ HOSSZABB ÍRÁS ALAPJÁN

Balatonrendesi Úttörõ Tábor alapításának rövid története
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
„Kemenesi táncház” projektjének kere-
tében ismét Celldömölkre látogatott a
nagymúltú Maros Mûvészegyüttes. A
székely társulat tavalyi jubileumi éve
után idén új elõadással, a Most múlik
címû táncszínházi darabbal jelentkezett,
melyben a néptánc mellett ezúttal a
modern showtánc is szerepet kapott.

Már-már hazajár a celldömölki mûve -
lõdési központba az erdélyi Maros Mû -
vész együttes társulata. Az együttes
2016-ban a Szép piros hajnalban címû
autentikus folklórmûsorával érkezett a
városba, melynek címét egy archaikus
népi ima ihlette, a mûsor szövege
pedig különbözõ balladák feldolgo zá -
sából tevõdött össze. Fontos elõadás és
fontos év is volt a tavalyi a Maros Mû -
vész együttes számára, hiszen a jubilá-
ló társulat pontosan 60 éve, 1956-ban
alakult meg, akkor még Állami Székely
Népi Együttes néven.
A Maros Mûvészegyüttes idén március
21-i celldömölki látogatása alkalmával
egy egészen új stílusú elõadással érke-
zett Celldömölkre. A Most múlik új as-
pektusból jeleníti meg a folklórhagyo-
mányok lényegiségét, a hagyomány -
õrzés módozatait. A keserédes darab a
humor és az irónia eszközeivel vet fel
kérdéseket a folklórhagyományok ápo-
lásának létjogosultságáról, az autenti-
kus és az eredeti valós jelentésérõl, a
néptánc modernkori újraértelme zé -
sérõl. Mindezeket természetesen a
mû  vészegyüttes sajátos táncszínházi

feldolgozásában, különbözõ nemzeti-
ségek táncelemeit a modern show-
tánccal ötvözve.
„A Most múlik elõadásunk minden ge -
ne rációnak szól, fõleg az olyan helye-
ken, ahol néptáncnak hagyománya
van, így például itt, Celldömölkön is” –
mesélt az elõadásról Barabási Attila
Csaba igazgató. „Az elõadás mondani-
valója az, hogy oda kell figyelnünk
arra, hogyan mûveljük a hagyomány -
õrzést, hogyan szervezzük meg a ha -
gyo mányõrzõ rendezvényeket, milyen
minõségben szervezzük meg az ezzel
kapcsolatos versenyeket, melyek sok-
szor nem is igazán visznek jó irányba.
A mûsor koreográfusa, Köncze Árpád
úgy fogalmazta meg, hogy a verseny a
lovaknak való, nem az embereknek.
Kisarkítva bár, de nekünk hivatásosok-
nak épp ezért oda kell figyelnünk arra,
hogy hogyan továbbítjuk azokat a tán-

cokat, amit szüleink, nagyszüleink,
õseink hátra hagytak. Hiszen a mi
feladatunk a következõ generáció szí-
vébe ültetni ezt a hagyományt.” Az
elõadás az elmúlt másfél évtized nép-
zene-néptánc, az úgynevezett „folk -
lór”színpadi megjelenítésébõl, kü lön -
bözõ formáiból inspirálódott. Olyan fel-
dolgozás, melyben táncszínház és tánc-
verseny címszó alatt szinte minden re-
vüsödik: piros nadrágos férfiak, eltúlzott
mozdulatok, öncélú térformák, felfo -
kozott élõzene. A humor minden képi,
mozgásformai és zenei eszközt megra-
gad, hogy görbe tükröt állítson a je -
lenlegi keretein belül létezõ néptánc,
népzene, sõt, maga a táncszínház elé is.

»NÉMETH NÓRA

Most múlik…

A munkaerõpiacon történõ eligazodás-
hoz nyújt segítséget a Vas Megyei
Kormányhivatal által mûködtetett új
szolgáltatás a Kemenesaljai Mûve lõ dési
Központban. Az „Út a munka erõpiacra”
elnevezésû projekt segítséget nyújt az
egyéni munka-, pálya- és álláskeresési
kérdésekben, valamint csoportos fog-
lalkozásokat is magába foglal.

2017 márciusától a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központ és Könyvtár épületében
kapott otthont egy új szolgáltatás. Ezt a
szolgáltatást a Vas Megyei Kormányhi -
vatal foglalkoztatási szakterülete nyújtja
GINOP 5.1.1 Út a mun ka erõpiacra elne -
ve zésû projekt keretén belül. A részt
vevõk 25 és 64 év közötti álláskeresõk.
A szolgáltatás magába foglal egyéni

munka-, pálya- és álláskeresési taná-
csadást, valamint csoportos foglalkozá-
sokat is. Az egyéni munkatanácsadás
célja, hogy személyre szabottan segít -
sen az álláskeresõknek az elhelyezke-
dési nehézségek leküz dé sében, az
álláskeresõ igényeit, élet helyzetét szem
elõtt tartva. Az álláskeresési tanácsadás
során a tanácsadó segítségével az állás -
keresõ megismerkedik azon álláskere-
sési technikákkal, amelyeket hasznosít-
hat az álláskeresésben. Álláskere sési
technikák között említhetõ a megpá-
lyázni kívánt álláshoz szükséges pályá-
zat, mint az önéletrajz, vagy a motiváci-
ós levél összeállítása, felkészülés az ál-
lásinterjúra, foglalkoztatást támogató
eszközök, lehe tõségek megismerése. A
pályatanácsadás során a szolgáltatás

célja, hogy segítséget nyújtson az állás -
keresõ egyéni elképzeléseinek, illetve a
munkaerõ-piaci keresletnek megfe lelõ
képzési lehetõségek kiválasztásában. A
csopor tos tréningen az állás keresõk a
hasonló helyzetben lévõ álláskeresõkkel
együtt felkészülnek az álláskeresés so -
rán felmerülõ kihívásokra, akadályokra,
prob lémákra és együtt dolgoznak az
ezen problémákra adható válaszokon.
Mindemellett a foglalkoztatási osztá -
lyokon megye szer te igényelhetõ vállal-
kozóvá válási támogatáshoz kapcsolód-
va a vállalkozást indító ügyfél a szolgál-
tatás keretén belül segítséget kaphat
többek közt üzleti terve elké szítésében
is. A tanácsadók elér he tõ ségei a me-
gyében: Szombathely, Kör mend, Szent -
gotthárd – Sipos Erika 06 30/746-78-88,
Celldömölk, Sárvár, Vas vár, Kõszeg –
Bojtor Ildikó 06 30/540-22-53.

»NÉMETH NÓRA

Munkaügyi tanácsadás
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2016-ban ismét sikeres évet zárt a
Kemenes Vulkánpark: új tematikájú tú-
ra került bevezetésre, a jubileumhoz
kapcsolódva megnyílt az idõszakos
Eötvös-kiállítás, a látogatószám pedig
11 ezer fõ fölé emelkedett. Habár de -
cember 4-tõl kezdetét vette a téli
szezon, elõzetes bejelentkezés alapján
így is fogadta a látogató csoportokat a
vulkanológiai múzeum. 
A Vulkánpark 2017-es szezonjának
terveirõl a múzeum munkatársai szá-
moltak be:
»Milyen fejlesztések, változtatások zaj-
lottak a Vulkánparkban a téli idõ -
szakban?
– A legnagyobb változás, hogy a Vul -
kánpark a tavalyi évben látogató köz -
pontból muzeális gyûjteménnyé ala -
kult. A téli idõszakban kisebb fejleszté-
sek történtek, a múzeum parkolójában
történt vandalizmus miatt térfigyelõ-
kamera került beüzemelésre, továbbá
higiéniai és esztétikai felújításon esett
át a Vulkánpark vizesblokkja. Az egye-
di, új, modern dizájnnal már az intéz-
mény fali dekorációi is a vulkanikusság
tematikáját tükrözik.
»A március 11-tõl milyen nyitvatartási

renddel fogadja a múzeum a látoga tó -
kat?
– Március 11-tõl ismét megnyitotta ka-
puit a Vulkánpark, így minden héten
keddtõl vasárnapig 10 és 18 óra között
fogadja egyéni és csoportos látogatóit.
Ez persze nem csak azt jelenti, hogy a
kiállítás állandó szekciói, mint a felfe -
de zõterem, a tûzhányóterem, a nap-
rendszer-terem, a szimulációs terem, a
vulkán színház, valamint Ság-hegyet és
Kárpát medencét bemutató termek
lesz nek újra látogathatók, de a már jól
ismert múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok, túrák és táborok is ismét megren-
dezésre kerülnek.
»Történtek-e változások a jegyárakkal
és a fizetési eszközök elfogadásával
kapcsolatban? 
– Április 1-tõl a felnõtt jegyár 2400 Ft.
Emellett a helyi lakosok számára mos-
tantól kedvezményes belépést teszünk
lehetõvé, új jegyár került bevezetésre
kizárólag a celldömölki lakosoknak:
600 Ft lesz a belépés kortól függetle-
nül. A lakóhely igazolásának módja
lak címkártyával történik. A 2017-es
szezontól már bankkártyát és Szép kár-
tyát is elfogadunk.

»Milyen túrákat, táborokat tervez az
idei évre a Vulkánpark?
– Idén is folyamatosan meghirdetésre
kerülnek vulkántúrák, botanikai és bá-
nyásztúrák. Terveink szerint a nagy si -
ker re tekintettel két nyári tábor is
meg rendezésre kerül, illetve lesz õszi
tábor is. 
»Lesznek-e változások a múzeum
állandó kiállítását illetõen? 
– Idõszakos kiállítás egyelõre nincs
tervbe véve, mivel pályázat és támo -
ga tás függõ, hogy mire lesz lehe tõ -
ségünk. Az állandó kiállításunk azon-
ban folyamatos infrastruktuális fejlesz-
tés alatt áll.
»Tervezi-e a múzeum, hogy az idei év-
ben is szervez a tavalyihoz hasonló te-
matikus programokat, rendezvényeket,
akciókat?
– A rendezvények szervezése folyama-
tos. A legnagyobb rendezvényünk a
Múzeumok éjszakája lesz, illetve a
Zöld karácsony pályázat is ismét meg-
hirdetésre kerül, emellett több elõadás
is tervbe van már véve, melyekrõl ter -
mészetesen idõben értesítjük majd az
érdeklõdõket.

»NÉMETH NÓRA

Újra várja látogatóit a Vulkánpark

Ingyenes jogi segítségnyújtás a KMKK-ban
Ingyenes, anonim jogsegélyszolgálat
mûködik Celldömölkön. A megyeszerte
hét városban is felállított JOGpontok
szakemberek segítségével nyújtanak
minden munkavállalónak jogi tanácsa-
dást többek között a munkajog, a tár-
sadalombiztosítás és a vállalkozási jog
területén.

2016. július 1-tõl a „jogpontok projekt”
keretében ismét ingyenes jogsegély
vehetõ igénybe. A szolgáltatás, mely -
nek elsõdleges célja, hogy mindenki
számára elérhetõ, térítésmentes jogi
segítséget nyújtson a munka világá-
ban, ezzel biztosítva az esélyegyen -
lõséget, egy ideje már Celldömölkön is
elérhetõ. „A kihelyezett JOGpontok a
jogpontok.hu internetes oldalon is
elérhetõ módon tájékoztat arról, hogy
uniós támogatás mellett ingyenesen
lehet jogi tanácsadáshoz folyamodni
mindazoknak a személyeknek, akik
anyagilag nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy ügyvédhez folyamodja-
nak” – tájékozta tott a JOGpontok mû -
kö désérõl dr. Kulcsár Gyõzõ jogi tanács -
adó. „Nagy elõnye ennek a szolgálta-

tásnak, hogy minden héten ugyanazon
idõpontok ban lehet tanácsot kérni
ugyanattól a személytõl, amely nyil-
vánvalóan egyfajta biztonságot ad
mindenkinek. Ez abból is leszûrhetõ,
hogy vannak olyan ügyfeleink, akik az
elsõ tanácsadást követõen többször is
kérik a segít ségünket, tehát megfe le -
lõnek, eredményesnek találták a szol -
gáltatá sunkat.” Dr. Kulcsár Gyõzõ jogi
tanácsadó beszámolt arról is, hogy ta-
pasztalatai szerint valóban eredmé -
nyesen mû köd nek az országos háló -
zatban tevékenykedõ jogpontok. Ügy -
feleik pozitív visszajelzései alapján jogi
taná csaik valóban elõsegítik azok szá-
mára is az érdekérvényesítést, akik
anyagi helyzetükbõl kifolyólag egyéb-
ként nem tudnának jogi tanácsadást
igénybe venni. „Négy jogágban lehet
hozzánk fordulni: gazdasági joggal, tár-
sadalombiztosítással és vállalkozások-
kal kapcsolatban, valamint a nyugdíjat
érintõ jogokkal kapcsolatban. Illetve ha
esetleg valaki más jogágban szeretne
tanácsot kérni, abban az esetben is tu-
dunk tájékoztatást adni a további térí-
tésmentes tanácsadásokról. A JOGpon -

tok nagy elõnye még a többi ingyenes
tanácsadással szemben, hogy minden-
féle hivatalos kereseti és egyéb iga -
zolások nélkül is igénybe vehetõ, tehát
nem szükséges az anyagi rászorultság
igazolása. Aki jogi tanácsot kér tõlünk,
õ a jövedelmi viszonyaitól függetlenül
kaphat.” A projekteket mû köd tetõ or-
szágos munkáltatói érdekképviseletek
és szakszervezetek gyakorlott jogá-
szokkal dolgozó rendszert állítottak fel,
amelyben több formában vehetõk
igény be szolgáltatások, így akár sze-
mélyesen, akár elektronikusan is kap-
hatnak segítséget jogi kérdéseikre,
problémáikra az ügyfelek. Jogpon tok
név alatt az együttmûködõ érdek kép vi -
se letek tehát célul tûzték ki, hogy in-
gyenes jogi szolgáltatást biztosítsanak
a munkajog, a cégjog, a TB és az adó-
jog területén egy továbbfejlesztett,
még hatékonyabb rendszer keretében,
amelyben országosan egységes meg-
oldásokra törekszenek. Celldömölkön a
Jogpontok szolgálta tásai minden szer -
dán délelõtt 8 és 11 óra között vehetõk
igénybe a Kresz nerics Ferenc könyvtár-
ban. »NÉMETH N.



Egy díszlet, két szereplõ, sok poén. No,
meg két jó színész (Jordán Adél és
Szabó Kimmel Tamás). Sok mindent el
tudnak ám feledtetni: rosszkedvet, há-
zsártos házastársat… És eljutunk oda,
hogy a végén összegzésként megálla-
pítsuk: ehhez képest az én életem párja
mennyivel jobb, szinte fõnyere mény… 

Felix fiatal író, aki a nagy áttörésre vár.
Egyfolytában élete nagy regényén
munkálkodik, amivel majd egy csa -
pásra híres, befutott mûvész lesz. Kár,
hogy a kiadók eddig mind visszautasí-
tották. Szomszédja, Doris modellnek
vall ja magát, valójában inkább pros -
tituált. Õk ketten ugyanabban a New

York-i bérházban laknak. Egy nap Dorist
kiteszik a lakásából, Felixnél keres me -
nedéket. Innentõl együtt kénytelenek
élni egy pici garzonban, folyton egy-
más agyára menve. A darabból mint -
egy harminc évvel ezelõtt Bagoly és
cicababa címmel hatalmas sikerû film
is készült, melynek szereplõi Barbra
Streisand és George Segal voltak.
Harmadik éve fut nagy sikerrel az Orlai
Produkciós Iroda darabja, a Bagoly és
cica. Május 1-jén (hétfõn) este hét óra -
kor a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár színpadán tekinthetik
meg a soros bérletes elõadást. Jegyek
korlátozott számban még kaphatók a
mûvelõdési központban. »LA
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Egy nehezen kibírható nõ az éjszakában

Március 23-án, a színházi világnap al-
kalmából Csillagképek címmel nyílt ki-
állítás Latinovits Zoltán képzõmûvészeti
alkotásaiból és Inkey Tibor színész -
portréiból a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Móritz Galériáján.

Fehér László polgármester az intéz-
mény sikeres kiállításairól beszélt,
meg említette a négy éve látogatók ez-
reit a városunkba vonzó Munkácsy-tár-
latot, amit azután számos magas szín-
vonalú kiállítás követett különbözõ té-
makörökben. 

Kevesen tudják, hogy Latinovits Zoltán
a színészet mellett festészettel is
foglalkozott, ezekbõl és Inkey Tibor szí-
nészportréiból láthatunk válogatást a
mûvelõdési központ galériáján. Szi -
gethy Gábor rendhagyó kiállításmeg-
nyitót tartott, hiszen a – joggal – két ki-
állításként is felfogható alkotások mel-
lé egy harmadikat „improvizált” fele-
sége, Gábor Júlia segítségével, mely
tárlat személyes holmikból állt össze.
Frenreisz Károly is nosztalgiázott: meg -
tudhattuk tõle, hogy közülük senki sem
készült igazából mûvésznek, mégis

mind három testvért a mûvészet felé
terelgette a sors. Úgy választhatták
azonban ezt az életpályát, hogy elõtte
mindenkinek választania kellett egy
ún. polgári foglalkozást is. Így lett az-
után Zoltánból építész, Istvánból köz-
gazdász, Károly pedig a fogorvosi
egye temet választotta. 

A kiállítás az Országos Színháztörténeti
Intézet és Szigethy Gábor gyûjte mé -
nyébõl állt össze. Megtekinthetõ: ápri-
lis 24-ig.

»LA

A festõmûvész színészkirály és a fotómûvész színészpotréi
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Csecsemõgondozási verseny Értesítés

Celldömölk Város Önkormányza-
ta értékesíteni kívánja a kö -
vetkezõ lakásokat:
 Celldömölk, dr. Géfin tér 2.

V/1. szám alatti 53 m2-es tár-
sasházi lakás. 
Eladási ár: 8.070.000,- Ft

 Celldömölk, dr. Géfin tér 2.
VII/4. szám alatti 42 m2-es
társasházi lakás.
Eladási ár: 6.390.000.- Ft

Érdeklõdni: Celldömölk Város
Kö zös Önkormányzati Hivatala,
Vá ros há za tér 1., 
tel: 06 95/777-813.

A Magyar Vöröskereszt a családi életre ne-
velés területén betöltött szerepébõl adódó-
an minden évben megrendezi felmenõ
rendszerû csecsemõgondozási vetélke dõ -
jét. Ennek keretében szervezte meg idén is
a Vöröskereszt Cell dömölki szervezete a
több éves hagyományra visszatekintõ járási
Cse csemõgondozási Versenyét.

A nevezõk ezúttal általános iskolai kategó-
riában mérhették össze tudásukat. A
verseny célja a fiatalok – csecsemõ- és kis-
dedgondozási – elméleti tudásának, gya-
korlati ismereteinek elmélyí tése, fejlesz -
tése, a résztvevõk szülõi szerepre való fel-
készítése. A március 23-i vetélkedõn a
csapatok a csecse mõ- és kisdedgondozás
területén megszerzett elméleti és gyakor-
lati tudásukról is számot adtak. A csa -
patoknak elsõként elméleti csecsemõ gon -
dozási ismereteikrõl kellett számot adniuk

egy tesztlap kitöltésével, de a megoldandó
feladatok között a Magyar Vö rös kereszttel
kapcsolatos keresztrejtvénykérdések is
felmerültek. Az agy tornát követõen gya-
korlatban mutat ták meg tudásukat a ver -
senyzõk. A gyakorlati állomáshelyen a kis-
gyermekgondozáshoz szorosan kapcsolódó
tevékenységek kerültek bemutatásra, így a
pelenkázás, a fürdetés, a lázmérés és az öl-
töztetés is hozzátartozott a gondozási fel-
adatok teljesítéséhez. 
A versenyre összesen hat csapat neve zett,
a résztvevõk között a városi intézménye-
ken kívül a bobai, a kenyeri és az ostffy-
asszonyfai iskolák is képviseltették magu-
kat. A Magyar Vöröskereszt Celldömölki
Szer ve zete által rendezett területi csecse -
mõ ápolási versenye idén sem jöhetett vol-
na létre a Család vé delmi Szolgálat munka-
társainak, illetve civil támogatók segítsége
nélkül.
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Felhívás
2017. április 21-22.

„TULIPÁNOS VÁSÁR”
Várjuk a jelentkezését mindazoknak a népművészeknek, kézműveseknek, helyi termékeket 
forgalmazó vállalkozóknak, akik szívesen részt vennének a Tulipánfesztivál kirakodóvásárán,
melynek időtartama: 2017. április 22. (szombat) 10.00-22.00 óra.

„NÉPI ÍZEK VERSENYE”
Pogácsák, rétesek, lángosok, ötletes finomságok, stb. készítésére várjuk a jelentkezőket. 
Az elkészített „alkotásokat” 2017. április 21-én, pénteken 16.00 óráig lehet leadni.

„A FESZTIVÁL SÜTEMÉNYE”
A cím elnyeréséért versenyezhetnek mindazok a hivatásos vagy mûkedvelõ cukrászok, akik édességköl-

teménybe formázzák a tavaszt. A pályamunkák beadási határideje: 2017. április 22., szombaton 16.00 óráig.

„TULIPÁNOS LÁDA” – SZÍNEZD ÚJRA A KMKK-T!
Óriáskép festő verseny a helyi iskolák diákjai részére

Várjuk az iskolák 8-10 főből álló csapatait! A verseny időpontja 2017. április 19. 15.00-18.00
óra Helyszín: KMKK előtti tér. A kellékeket biztosítjuk, a csapatok díjazásban részesülnek.

„BOKRÉTA” VIRÁGKÖTŐ VERSENY
bármely virágkompozíció készítésével lehet nevezni a versenyre. Beadási határidő 2017. április
22. (szombat) 15.00 óra. Az alkotásokból alkalmi kiállítás nyílik a szabadtéri színpadon.
Minden résztvevő ajándékot kap!
A részletekről felvilágosítás kérhető a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban
(Celldömölk, dr. Géfin tér 1.) személyesen, telefonon a 95/779-302-es számon, illetve
az info.kmkk@gmail.com e-mail címen. 
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Celldömölk központjában
új építésű 

társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.

(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában) 

Érdeklődni: +36 70 941-2077
+36 95 422-493
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG:
Dummel Ot tó, Far kas Gá bor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Répcelak-Celldömölk 0-3 (0-0)
Répcelak, 250 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 20. forduló 2017. már-
cius 25. 
Vezette: Fischer Attila (Kondor Péter,
Gyöngyössy Pál).
Répcelak: Gyécsek – Baranyai, Tóth Do -
mi nik, Németh G., Fazekas (Jordán 55.
p.)– Ambrus, Balikó, Csordás, Németh
G. – Bezdi (Lónai 82. p.), Farkas (Tóth
Dávid 39. p.). Edzõ: Balassa Péter. 
Celldömölk: Bíró – Vajda (Virág 60. p.),
Bodor, Györkös, Enyingi Marcell – Enyin -
gi Márk, Potyi, Szuh, Klauzer (Dobson
75. p.) – Gyõrvári (Németh J. 69. p.), Pi -
ri. Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Klauzer Ádám (47. p.), Piri
Ba lázs (49. p.) és Dobson Dávid (89.p.).
Elõmérkõzés: Répcelak U19 – Celldö -
mölk U19 0-5 (0-2). G.: Czöndör Bálint
3, Zseli Bálint 2. Kötelezõ gyõzelem a
tabella alján tanyázó hazaiak ellen. 
Celldömölk – Király SZE 4-3 (0-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei Kupa
6. forduló 2017. március 29. 
Vezette: Bedi Tamás (Gazdag Dániel,
Ko vács Jenõ).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bo -
dor, Györkös – Enyingi Márk, Potyi,
Gyõr vári (Dobson 60. p.), Virág (Büki
72. p.) – Klauzer, Piri (Czöndör B. 80.
p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Király SZE: Mester – Sásdi, Hujbert B.,
Csire (Szabó 46. p.), Szalay – Hujber G.
(Marton 64. p.), Biácsy, Németh D.,
Janzsó – Hajmási (Petrõczi 57. p.), Né -
meth B. Edzõ: Hegyi László. 
Góllövõk: Klauzer Ádám, Bodor Tibor,
Enyingi Márk, Potyi Gábor (mind bün -
tetõbõl), illetve Szabó Zoltán, Németh
Bálint, Szalay Csaba (mind büntetõbõl).
Celldömölk – Vasvár 6-2 (3-1)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 21. forduló 2017. áp-
rilis 1. 
Vezette: Héra Csanád (Kovács Balázs,
Sziber Tamás).
Celldömölk: Bíró – Vajda (Dobson 75. p.),
Varga, Bodor (Németh J. 54. p.), Györkös
– Enyingi Márk, Potyi (Gyõrvári 77. p.),
Szuh, Enyingi Marcell (Virág 46. p.) –
Klauzer, Piri. Edzõ: Koman Vladi mir.

Vasvár: Gyöngyösi – Bakos Cs., Réfi, Ha -
jas, Horváth A. – Vincze (Varga 43. p.),
Bíró, Bakos D., Czövek (Robán 55. p.)–
Horváth Á. (Dézsi 80. p.), Egeresi (Berta
65.p.). Edzõ: Konrád Péter. 
Góllövõk: Enyingi Márk (11. p. 11-
esbõl), Szuh Ferenc (22. p.), Piri Balázs
3 (25. 48. és 78. p.), Németh József
(90. p.), illetve Bakos Csongor (34. p.),
Réfi Erik (56. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vasvár
U19 3-0 (1-0). G.: Gorácz Máté 2,
Czöndör Bálint. A szezon eddigi legjobb
játékával verték meg a fiatalok a leg -
utóbbi tíz meccsébõl kilencet meg nye -
rõ és egy döntetlent játszó vendégeket.
Na ez, igen, ezek a bajnokságbeli el-
lenfelek már a keményebb leosztásból
valók voltak és ennek ellenére meg -
gyõzõ, mondhatni magabiztos gyõzel -
meket arattunk. A Répcelak eddig
hatszor gyõzött hazai pályán, de
döntetlenezett a tabellán elõtte álló
harmadik helyezett Rábapattyal és
kikapott a listavezetõ Körmendtõl.
Adott volt a feladat tehát, tartanunk
kellett az élmezõnybeli társainkkal a
ritmust és pontot, jobbik esetben pon-
tokat kellett szereznünk. A statisztikák
nem sok jót ígértek, a legutóbbi három
évadban a három répcelaki találkozón
csak az egyiken szereztünk pontot, ak-
kor is csak egyet. Az utolsó vendég
gyõzelmünket még a 2010/11-es sze-
zonban az NB III-omban arattuk, igaz
akkor fölényesen négy góllal. Most
„csak” hárommal sikerült, az elsõ félidõ
gól nélkül, de kemény, gyors, az
osztály színvonalát meghaladó minõ -
ségben zajlott. Az, hogy a hazai csapat
nem kapott gólt az elsõ félidõben nem
keltett meglepetést, mert az addigi
nyolc találkozóján egyszer sem kapott,
de az, hogy a folytatásban négy percen
belül kettõt is, biztos meglepte õket és
szurkolóikat. Kellett hozzá Klauzer
Ádám szemfülessége és gyorsasága, il-
letve Piri Balázs fejese és a hazai kapus
fáziskésése. Ahogy múlt az idõ (jól tar-
tottuk a labdát) az ellenfél egyre fásul-
tabb lett és ha jobban koncentrálunk
meglehetett volna a már emlegetett

gólcsúcs, de így Németh József passzá-
val jól sáfárkodó Dobson Dávid gólja
lett az utolsó és egyben harmadik. A
Vasvár nem volt olyan elõkelõ helyen a
tabellán, mint a negyedik Répcelak, de
aktuális formájuk felfelé ívelõ pályát
mutatott. Ennek megfelelõen tele ön-
bizalommal léptek most arra a pályára,
ami lefelé vezet, hiszen fõleg Klauzer
és Potyi Gábor révén a Cell más sebes-
séggel játszotta a focit, mint a vendé-
gek és még ez a négy gólos különbség
is inkább hízelgõ volt számukra, mint
kiérdemelt. A két bajnoki közt leját -
szott kupamérkõzés folytatása az or-
szágos Magyar Kupa sorozatunknak.
Ottani menetelésünk és végül a Szent -
lõrinc elleni szerencsétlen kiesésünk
okán a hatodik fordulóban kapcsoló d -
tunk csak be a megyei szintû küzde -
lembe, így ezzel a büntetõrúgásokkal
számunkra kedvezõen eldõlõ találkozó-
val rögtön a legjobb négy közé kerül-
tünk, ahova rajtunk kívül a másodosz-
tályú Körmendi Téglagyár és Baján -
senye, valamint az április közepén le -
játszásra kerülõ Répcelak-Körmend ta -
lál kozó gyõztese került. A folytatás dá-
tuma még nem ismert, a cél viszont
igen, a legutóbbi két kiíráshoz hasonló-
an a kupa elhódítása. Addig azonban
marad a bajnokság, nem is akármilyen
folytatással idegenben a harmadik he-
lyezett Rábapattyal április 9-én, majd
egy héttel késõbb Szombathelyen a
Királlyal. A két meccs sikeressége alap -
vetõen befolyásolja majd, az ezek után
következõ körmendi vendégszereplés
hangulatát, célját és fontosságát, úgy,
hogy csak rajta, így tovább! »DOTTO

Csak így tovább

NB III. Széchenyi ESE – CVSE-SWIE-
TELSKY V. 8 : 10
Teket Attila 4, Tamás László 2, Szabó
Ferenc 1, Csapó László 1, Teket Attila –
Tamás László, Szabó Ferenc – Csapó
László párosok. A két párost sikerült
megnyerni és ezt az elõnyt végig meg
tudta csapatunk tartani.

Bajnoki mérkõzés
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Sikeres frisstészta-gyártó családi vállalkozásunk 
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.

Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk 
élelmiszeripari végzettségű, szakmai tapasztalattal 

villanyszerelő: vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai 
raktárosok: targoncás jogosítvánnyal

informatikusok: német nyelvtudással, informatikai 
végzettséggel rendelkezők, valamint

takarítónők jelentkezését!
Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 cafeteria
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 ingyenes céges buszjárat
 tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás

Jelentkezés önéletrajz megküldésével a m.szegedine@wewalka.hu e-mail címre, 
vagy postai úton Szegediné D. Mónika részére. Címünk: 9500 Celldömölk, Pápai u. 27. 

Érdeklődni a 06 95/525-367-es telefonszámon lehet.

Tankoljon jó minõséget jó áron!



Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
OSB FA-GYULÁTÓL!

Szuper minõségû fenyõ
lambéria 1990 Ft/ m2

Hajópadló, ereszburkoló folyamatosan kapható.

OSB lapok 8-10-12-15 mm-es vastagságban.
Több száz m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat.

Fatelepünk teljes kínálata
elérhetõ üzletünkben is:

gerenda, deszka, cserépléc, Bramac léc, 
stafli, gyalult lécek, szegõlécek, profil-

lécek, kerítéslécek.
Akciós áraink 2017. április 30-ig ill. a készlet

erejéig érvényesek.

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Cell-tank




