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Vulkánpark
a városközpontban

Cell-tank
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!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Fa-Gyula

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

Laminált padlót
FA-GYULÁTÓL!
Extra tartós 8 mm-es lamináltpadlók
a legújabb, divatos színekben.
Minimális ár, maximális minõség.
Ajándék alátétfólia,
ajándék szegõléc
minden parkettához!
Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Extra vastag habfólia is érkezett parketta alá!

Bitumenzsindely akció!
Hódfarkú barna: 1690 Ft/m2
Bitumenes hullámlemez: 2695 Ft/tábla

Áraink a készlet erejéig érvényesek!
Az akció részleteirõl érdeklõdjön
üzletünkben!
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Pályázatot nyertek a városi iskolák
Nagyszabású fejlesztések kezdõdnek a város oktatási intézményekben. Míg a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában augusztus 31-én átadták a több mint 200 millió forintos új iskolaépületet, addig a Celldömölki Városi Általános Iskola és a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium is sikeres pályázatról számolhatott be a szeptember 1-i tanévnyitó ünnepségen.
A Sárvári Tankerület ugyanis – ahogy arról
Rozmán László tankerületi igazgató beszámolt – eredményesen pályázott az intézmények infrastrukturális fejlesztését finanszírozó állami támogatásra. „A Sárvári Tankerületi Központ az EFOP 4.1.3.-4.1.2. konstrukció keretén belül nyújtott be kifejezetten
infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályázatokat” – számolt be a részletekrõl Rozmán
László igazgató. „Nagy örömünkre szolgál,
hogy a beadott hét pályázatból sikerült
mind a hetet megnyernünk. Ez összesen
841 millió forint forrást jelent Sárvár, Celldömölk és Kõszeg vonatkozásában. Celldömölk ez esetben nagyon kedvezményezett
szerepben van, hiszen nyertünk egy nagy
pályázatot a Celldömölki Városi Általános
Iskolára 227 millió forint értékben, illetve a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
fejlesztésére 94,5 millió forintot.”
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban már a
tavalyi évben megkezdõdtek a felújítási
munkálatok, hiszen 140 millió forintos támogatásból és 40 millió forint önkormányzati önerõbõl megvalósult az épület energetikai korszerûsítése. Az intézmény belsõ
felújítására azonban ekkor még nem volt
lehetõség.
„Nagyon örültünk annak a lehetõségnek,
hogy bekerülhettünk ebbe a pályázatba, hiszen a Sárvári Tankerületben közel 20 iskola van, és bár bizonyára minden iskolában
vannak problémák, amelyeket meg kell oldani, de a tankerületi igazgató úr jól látta,
hogy a gimnáziumunkban szükség van bizonyos felújításokra” – reagált a pályázat
hírére Sipos Tibor, a gimnázium igazgatója.
„A pályázat segítségével meg fognak újulni
a belsõ terek, új burkolatot kapnak az osztálytermek, új padozatot, ugyanígy az
öltözõk és folyosók, csaknem az összes
tantermünket, a közös közlekedõ helyiségeket és a tornatermet is kifestethetjük.
Ahol lehet, ott a régi parkettát csiszolással,
lakkozással helyrehozzuk, ahol ezt már
nem lehet megtenni, ott pedig teljes parkettacserét fogunk végrehajtani. A pályázatnak emellett egy jelentõs eleme a sportpálya felújítása, amely tulajdonképpen egy
ízületkímélõ, versenyzésre is alkalmas rekortán atlétika pálya kiépítését jelenti.”
A gimnázium infrastrukturális fejlesztésének lehetõségét a tulajdonos önkormányzat is örömmel fogadta, hiszen ennek
köszönhetõen folytatódhat az elmúlt években megkezdett korszerûsítési program, és

egy modern, kívül-belül megújult épület fogadhatja a diákokat és a tanárokat.
„Sok kritika érte Celldömölk Város Önkormányzatát, amiért az oktatási és nevelési
intézmények felújítási folyamatában a középiskolákat hagyták a sor végére” – jegyezte meg Fehér László polgármester.
„Azonban az elmúlt négy ciklus alatt a
testület úgy döntött, hogy elsõsorban az ál-

talános iskolák fejlesztésére, valamint az
óvodák és a bölcsõde felújítására fekteti a
hangsúlyt, hiszen ezek azok az intézmények, melyekbe szinte minden celldömölki
gyermek jár, míg a középiskolai évekre már
nagyobb eséllyel szóródnak szét már városok, iskolák felé. Való igaz, hogy a gimnázium felújítása a folyamat végére maradt. Az
elmúlt években pályázati forrásokból akadálymentesítésre, a vizesblokkok felújítására volt lehetõség, illetve legutóbb uniós finanszírozásból megvalósulhatott az épület
energetikai korszerûsítése is, tetõcserével
és homlokzatfelújítással. Ezek azonban nem
érintették az épület belsõ tereit, ezért is
örülünk nagyon ennek a csaknem 100 millió forintos pályázatnak. A polgármester
hozzátette, habár a megszûnõ hatosztályos
rendszer következtében sokak már az intézmény bezárását jövendölték, a csaknem
280 millió forintos összértékû felújítások,
valamint az idén induló két harminc fõ feletti osztály azonban bizonyítja, van létjogosultsága a gimnáziumnak Celldömölkön.
*
A Celldömölki Városi Általános Iskolában
szintén a tanévnyitó ünnepségen jelentették be, hogy a sikeres pályázatnak köszönhetõen 227 millió forint értékû vissza nem
térítendõ támogatásban részesül az intézmény. „Nagy örömünkre szolgál, hogy a
legutóbbi felújítás után ismét elnyerhettünk egy pályázatot, amely így az épület
felújítása után a szaktantermek, illetve a
sportudvar kialakítását teszik lehetõvé” –
számolt be a várható fejlesztésekrõl Viola
István igazgatóhelyettes és projektfelelõs.
„Az intézményben kialakításra kerül egy

játszótér, két nyelvi labor, három szaktanterem, illetve a szaktantermek mindegyikébe felszerelésre kerül majd egy interaktív tábla. Ezen felül az Alsósági Tagintézményben is kialakítunk egy szaktantermet,
valamint egy játszóteret. Mivel a legutóbbi
projektbe nem fért bele a városi iskola udvarának rendbe tétele, ezt is ebbõl a pályázatból fogjuk finanszírozni. Kialakítunk egy
sportudvart egy 20x40 méteres pályával,
egy 60 méteres futópályával valamint egy
dobópályával. Továbbá a pályázat segítségével lehetõségünk lesz még a régi Gayer
épület tetején napelemek felszerelésére.
Fehér László polgármester gratulált Rozmán
László tankerület igazgatónak és az intézményvezetõknek a sikeres pályázathoz, és
biztosította õket az önkormányzat további
támogatásáról is: „Mikor 15 évvel ezelõtt
megjelentek az elsõ uniós pályázatok, az önkormányzat ahelyett, hogy a három általános iskola közül egyet választott volna felújításra, inkább az összevonás mellett döntött. Így valósulhatott meg egy közel 600
millió forint értékû felújítás, melyhez az önkormányzat akkor 160 millió forint önrésszel
járult hozzá. Emellett az elmúlt évek során
részt vett az intézmény több TÁMOP-os pályázaton is, sikerült felújítani az iskola
ebédlõjét, kialakításra került egy új étkezõrész, valamint az iskola elõtti buszparkoló és a játszótér. Habár a korábbi pályázatba nem fért bele egy új tornaterem megvalósítása, de szerencsére TAO támogatásból
alig egy éve egy korszerû, minden igényt kiszolgáló sportcsarnokot avattunk az alsós
épület mellett. A járás legnagyobb alapfokú
oktatási intézményeként a városi általános
iskola kiemelt jelentõséggel bír, fontos, hogy
fejlõdjön. Épp ezért gratulálok mindenki
munkájához, aki tett azért, hogy az intézmény elnyerhesse a több mint 200 millió forintos pályázatot.” A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat korábban mint
mûködtetõ, most mint tulajdonos is igyekszik minden lehetõséget megragadni az
iskolák megfelelõ mûködéséhez, így a Sárvári Tankerülettel való együttmûködésre is.
Hiszen a városvezetés és a tankerület célja
megegyezik, vagyis hogy a celldömölki oktatási intézményekben méltó körülmények
között, korszerû eszközökkel és minõségi
színvonalon folytatódhasson az oktatás, tanárok és diákok számára egyaránt.
»NN

3

KÖZÉLET

«

Új Kemenesalja » 2017. 10. 13.

20 évvel ezelõtt avatták az Opal celldömölki telephelyét
20 évvel ezelõtt arról szóltak a helyi hírek, hogy hamarosan véglegesen is
befejezõdnek a város határában épülõ
olajtározó munkálatai, mely elsõ körben 80 ezer köbméter üzemanyag tárolását teszi majd lehetõvé, a késõbbiekben pedig további 20 ezer köbméterrel bõvül majd a tárolókapacitása.
Az egy évvel késõbbi átadáskor elhangzott, az olajtározó összesen 126
ezer köbméter gázolaj és 95-ös oktánszámú benzint képes fogadni, melybõl
a stratégiai tartalékkészlet 100 ezer
köbméter. Az olajtározó megépítése
akkoriban nem kis aggodalmat keltett
a lakosság körében, akik elsõsorban
egy esetleges tûzesettõl, illetve az
ivóvízkészlet szennyezésétõl tartottak.
Szerencsére ok nélkül, hiszen az Opal
Szolgáltató Zrt. olajtározója immár 20

éve zavartalanul mûködik a város
határában. A 20 évvel ezelõtti avatóünnepségrõl és az azóta eltelt két évtizedrõl Somogyi József üzemeltetési
vezetõ mesélt. Ahogy Somogyi József
is beszámolt róla, az 1997-ben még
IPR Celldömölk Tároló Rt.-ként mûködõ
cég azóta sok változáson ment keresztül. 2007-ben összevonásra került a
négy, összesen 837 ezer köbméter
tároló kapacitást képviselõ, kõolaj- és
kõolajtermék tárolását végzõ gazdasági társaság, mely azóta OPAL Szolgáltató Zrt. néven öt telephelyen, Celldömölk mellett Pétfürdõn, Vámosgyörkön, Százhalombattán és Tiszaújvárosban foglalkozik kõolaj és üzemanyag
tárolásával, és 2016-tól a Magyar
Szénhidrogén Készletezõ Szövetség új
iránymutatása szerint már pénzügyi,
informatikai és mûszaki szolgáltatáso-

kat is nyújt. A celldömölki telephely létesítésének 20 éves jubileuma alkalmából egy kötetlen találkozóra is sor
került az önkormányzat, a tartálypark
és a katasztrófavédelem képviselõi között, ahol az önkormányzat és az Opal
munkatársai egy barátságos futballmérkõzés és „fehérasztalos” beszélgetés keretében emlékeztek meg a jubileumról, és építették tovább a felek
közti partnerkapcsolatot és kommunikációt. A találkozón megjelent Brjeska
Gábor, az Opal Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, valamint Fehér László polgármester is, akik mindketten a tartálypark és az önkormányzat között
fennálló jó kapcsolatot és kommunikációt hangsúlyozták, és további zavartalan együttmûködésrõl biztosították a
jelenlévõket.
»NÉMETH N.

Vulkán a város közepén
2006 óta szervezik meg évente a
Múzeumok Õszi Fesztiválja programsorozatot, melyhez az idei évben a
Kemenes Vulkán Park is csatlakozott.
A fesztivál „Utazó múzeum – Múzeum
a bõröndben” címû alprogramja keretében a kiállítások, múzeumpedagógiai programok, múzeumi foglalkozások, gyakorlati bemutatók és elõadások végre kilépnek a múzeum falai
közül, hogy még szélesebb közönséget érjenek el. Ennek jegyében szeptember 28-án házhoz ment a Kemenes Vulkán Park, a múzeum egy délelõtt erejéig ugyanis betelepült Celldömölk fõ terére. „A Kemenes Vulkán
Park rendhagyó jelleggel szervezett
rendezvényt Vulkán a város közepén
címmel. A programmal az a célunk,
hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy
városunk szélén van egy országos
szinten is egyedülálló, kivételes kiállításanyag. Hiszen sokan élnek úgy itt,
hogy talán nem is tudnak róla, hogy
egy ilyen érték van a város határában,
ahova mindenkinek érdemes lenne ellátogatnia. Épp ezért úgy gondoltuk,
hogy becsempésszük a Vulkán Parkot
a város közepére, legalább egy napra”
– számolt be a rendhagyó kiállításról
Németh Alíz múzeumi animátor. A
Vulkán Park így egy napra betelepült a
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város központjába, hogy ízelítõt nyújtson a múzeum kiállításanyagából. Az
intézmény azonban nem csak a vulkánok világát mutatja be a látogatóknak,
hanem egyéb, folyamatosan bõvülõ
szolgáltatásokat is nyújt. „Amire még
fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy
látogatóink nem csak a kiállítást tudják megtekinteni” – tette hozzá
Németh Alíz –, „az intézmény számos
más szolgáltatással is rendelkezik.
Folyamatosan fejlõdõ, innovatív struktúránk van, így például szolgáltatásaink közé tartozik még túrák szervezése a Ság hegyre, ahol a hegy geológiai
múltját mutatjuk be. Továbbá oktatási
funkcióval is rendelkezik az intézmény, melynek keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk.
Kétféle ilyen foglalkozásunk van, az
egyik óvodásoknak és alsó tagozatos
diákoknak, ahol a gyerekek kísérletek
útján ismerkedhetnek meg a vulkánokkal. A Ság hegy foglalkozásunk ezzel szemben inkább már a felsõ
tagozatosoknak szól, õk interaktív totó formájában ismerkedhetnek meg a
hegy történetével.”
Csütörtökön a „Vulkán a város közepén” címû programon több száz
óvodás, iskolás és felnõtt érdeklõdõ
vett részt. Volt sorverseny, ahol a
gyerekek kvízkérdések megválaszolá-

sával menekülhettek a láva elõl, elõadás a vulkánok világáról, kreatív
játékok, kõzetkiállítás és még egy vulkánkitörést is megtekinthettek az
érdeklõdõk a múzeum saját készítésû
tûzhányójának segítségével. Az eseményen elhangzott elõadások pedig
nem csak a természettudományos ismeretek szempontjából bizonyultak
hasznosnak, hiszen egy-egy kérdõív
helyes kitöltésével kedvezményes
belépõjegyeket is lehetett nyerni a
múzeumba.
A kitelepülésen a Vulkán Park további
õszi programjairól is tájékozódhattak
az érdeklõdõk, így például az október
14-i ásványkiállításról és elõadásról,
az október 30. és november 3. között
zajló õszi táborról, a november 8-i
óvodapedagógusi foglalkozásról, valamint a múzeum által vezetett Ság
hegy túrák idõpontjairól.
»NÉMETH NÓRA
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Együttmûködési megállapodást kötöttek a kézilabda klubok
Október 6-án CVSE sportlétesítményében tartottak találkozót a CVSE kézilabda szakosztályának vezetõi, valamint a Szombathelyi Kézilabda Klub és
Akadémia (SZKKA) igazgatósága. A találkozó célja egy olyan együttmûködési
megállapodás kötése volt, melynek értelmében a két egyesület kölcsönösen
támaszkodhat egymásra, mind a szakmai segítségnyújtás terén, mind játékosok tekintetében. A szerzõdésrõl Põdör Zoltán, az SZKKA ügyvezetõ elnöke
így nyilatkozott:
„Én azt gondolom, hogy mindenképpen
egy nagyon fontos megállapodást kötöttünk. Nagyon örülünk ennek a szerzõdésnek, ugyanis egy olyan várossal
történt meg, ahol nagy tradíciója van a
kézilabdának. Az elmúlt években, de
mondhatom akár azt is, hogy az elmúlt
évtizedekben meghatározó volt az
utánpótlásban Celldömölk városa, valamint a nagy nemzetközi torna, a CellCup is innen indult világhódító útjára.
Hiszek abban, hogy a kézilabdában az
utánpótlás alapokra kell helyezni a
hangsúlyt, épp ezért ebben a szerzõ-

désben mi is az utánpótlás alapokra helyeztük a két klub közötti belsõ versenyeztetéssel és szakmai segítségnyújtással. Ennek elõbb-utóbb meglesz
a hozadéka mindkét klub számára. Mi
azt vállaljuk, hogy megpróbálunk fiatal
tehetségeket kölcsönadással a celldömölki egyesület felé irányítani. Mivel
klubunk célja, hogy minél nagyobb háttérbázissal rendelkezzen, és hogy minél
elõbb elérje az NB I-et, fontos, hogy
megyei szinten építhessünk fiatal tehetségekbõl álló csapatot.” A megállapodás támogatójaként Fehér László polgármester is Celldömölk kézilabdás
múltját elevenítette fel, melyre méltán
lehet büszke a város, hiszen több profi
játékost is adott már az országnak.

Habár jelenleg csak nõi szakosztálya
van a CVSE-nek, mindazonáltal a tavalyi
évben átadott új sportcsarnok minden
feltételt biztosít számukra ahhoz, hogy
megfelelõ körülmények között készülhessenek a mérkõzésekre. Ahogy azt a
szerzõdés is alátámasztja és a polgármester is hangsúlyozta, Celldömölk
egyéb infrastrukturális fejlesztései
ezentúl az SZKKA csapatának is rendelkezésére állnak. A klubok közötti
együttmûködés még több lehetõséget
nyújt majd a fejlõdésre. Ezt hangsúlyozta Skalec Lajos, a CVSE elnöke. A
kézilabda szakosztály vezetõjeként Szomorkovits Lilla is gyümölcsözõ együttmûködést és természetesen elõrehaladást remél a megállapodástól, mint
ahogy a kézilabdások visszatérõ edzõje,
Csótár Adrienn is. Ahogy a találkozón
végül elhangzott, az egyesületek képviselõi a pénteken aláírt szerzõdéstõl
olyan kölcsönös szakmai segítségnyújtást és fejlõdést remélnek, melynek köszönhetõen az SZKKA stabil NB Ies, a CVSE pedig stabil NB II-es csapatként mûködhet majd a jövõben.
»NÉMETH NÓRA

Díjazták a legszebb konyhakerteket
Öt évvel ezelõtt Karcag városa indította el a „Legszebb konyhakert” címû
programot, melyhez aztán az évek
alatt egyre több település csatlakozott,
mígnem országos mozgalommá nõtte
ki magát. A projekt ötletgazdája Kovács
Szilvia programigazgató, Karcag alpolgármestere és az Elsõ Magyar Kert
Szövetkezet elnöke, aki azzal a céllal
indította útjára a mozgalmat, hogy
népszerûsítse az önellátó kertkultúrát,
ösztönözze a lakosságot a kertgazdálkodásra, azon belül is a konyhakertek
kialakítására, konyhakerti zöldségek és
gyümölcsök termesztésére.

Az idei évben elõször Celldömölk is
csatlakozott a programhoz, mely 2017ben „Hasznos rovarokat a kertbe!” mottóval futott. A verseny május 1-je és
augusztus 15-e között zajlott, mely
idõintervallumban a szakmai zsûri dr.
Hollósy István mezõgazdász szakember
és növényvédõ szakmérnök vezetésével kétszer tekintette meg a nevezett
kilenc kiskertet, megvizsgálva és különbözõ szempontok alapján értékelve
azokat. A verseny mostanra véget ért,
a projekt zárásaként szeptember 2-án
ünnepélyes eredményhirdetésre került
sor a város fõterén. A zsûri döntése

szerint kiemelt elsõ helyezést ért el
Nagy József és Nagyné Pécz Edit, megosztott elsõ helyezett lett Berki Tiborné,
Németh Lajosné, valamint Soponyai
Gyuláné és Soponyai Gyula. Különdíjat
kapott Varga Patrik. A helyezetteknek a
díjakat Fehér László polgármester adta
át, akik ajándékutalványokkal, valamint
fürdõ- és múzeumbelépõkkel lettek
gazdagabbak.
»N. NÓRA
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Szezonvégi beszélgetés a Tourinform iroda vezetõjével
Õsz közepe felé járva lassan lecseng a
turistaszezon, a nagyrendezvények
idõszaka is a végéhez közeledik. Ennek
apropóján kerestük fel a városközpontban a Ság Hegy és Térsége Turisztikai
Egyesület Tourinform irodájának vezetõjét, Döméné Király Gabriellát, számoljon be az egyesület és az iroda
éves munkájáról, marketingtevékenységérõl és pályázatairól.

»Hogyan értékeled a turisztikai egyesület idei munkáját?
– A 2017-es évet tevékeny évként értékelhetjük a turisztikai egyesületünk
szempontjából. Folytattuk a korábbi
években megkezdett munkát, idén is
megjelentünk a budapesti Utazás Kiállításon, és immár másodszor vettünk
részt a székesfehérvári Utazás és Szabadidõ Kiállításon. Mivel az iroda minõsített, így három külföldi kiállításon is
meg tudunk jelenni kiadványainkkal a
2017-es évben: a berlini Nemzetközi
Turisztikai Börzén (ITB), a moszkvai
Nemzetközi Utazás és Turizmus Kiállításon (MITT), illetve november elején
megjelenési lehetõséget kapunk a londoni World Travel Marketen (WTM).
Igyekszünk a térséget minél szélesebb
körben megismertetni, bemutatni, így
kihasználjuk az országos médiamegjelenési lehetõségeket. Részt vettünk
például a „Hazahúzó” címû mûsor forgatásán, ahol a szervezési munkákat is
segítettük. Munkánk elismeréseként
májusban ismét az a megtiszteltetés

ért minket, hogy Celldömölk Város Önkormányzatával, illetve a Kemenes
Vulkán Parkkal együtt elnyertük az
Országos Városmarketing Díj gyémánt
elismerését.
A szélesebb körû marketingtevékenységen túl természetesen lokálisan is folyamatosan zajlik a munka: az idei
évben mi is a Mária út pecsételõ pontjává váltunk, új szolgáltatásként megjelentünk az Instagramon, az irodánkban
pedig egy gyermeksarok került kialakításra. Folyamatosan frissítjük és
bõvítjük kiadványkínálatunkat, kiadtuk
az éves rendezvénynaptárunkat, valamit megújítottuk a Vulkánság kiadványunkat. A pályázatok terén is értünk el
sikereket, a NEA által közzétett felhívásra pályázva 150 ezer forint mûködési célú támogatást nyert el egyesületünk. A Vas Megyei Turisztikai Szövetség segítségével, a térségi tdm-ek
együttmûködésének
köszönhetõen
részt vehettünk a büki Gyógy-Bor Napokon, a sárvári Nádasdy Történelmi
Fesztiválon, a Kõszegi Ostromnapokon
és az Õrségi Tökfesztiválon. A hétvégéken és a nagyrendezvényeken való
nyitva tartásnak, valamint az iroda frekventált elhelyezkedésének köszönhetõen egyre több a betérõ vendég is,
idén augusztusig összesen 4038 látogatója volt irodánknak. Mindemellett természetesen folyamatosan támogatjuk
tagjainkat, az általuk szervezett rendezvényekre önköltségen ajánljuk fel
rendezvényeszközeinket. Pozitív vissza-

jelzés egyesületünk számára, hogy idén
négy új taggal bõvültünk. Ezúton is szeretném megköszönni az egyesület tagjainak az immár öt éves közös munkát,
együttmûködést, támogatást.
»Milyen nagyobb szabású projektek
vannak jelenleg folyamatban?
– A Magyar Természetjáró Szövetség
egyik kiemelt projektje a termeszetjaro.hu oldal fejlesztése, mely részletes
tájékoztatót nyújt az ország túráiról,
látnivalóiról, élményeirõl és kedvezményeirõl. Az oldal jelenleg tesztüzemben fut, fejlesztésében és feltöltésében mi is részt veszünk, hiszen ez
szintén kiváló megjelenési lehetõséget
jelent térségünk számára. Emellett a
Vas Megyei Turisztikai Szövetség a tagjaival közösen pályázatot nyújtott be az
EDEN Magyarország legígéretesebb
kulturális úti célja címére. Ehhez kapcsolódóan kerültek összeállításra õszi
csomagajánlataink, az Irodalmi emléktúra (október 13. és november 10.),
mely költõket, korszakokat és történeteket mutat be a térség apró falvaiban,
valamint a Ság hegyi élménytúra (október 14., november 11.), mely a Kemenes Vulkán Parkon, a Sághegyi Múzeumon és egy vulkántúrán kalauzolja
végig az érdeklõdõket.
Döméné Király Gabriella egyesületi
menedzser szintén a térség programjait népszerûsítõ cikkéért a közelmúltban 2017 CIVIL ZSURNALISZTÁJA díjban
részesült. Elismeréséhez ezúton is gratulálunk!
»NÉMETH NÓRA

Világnap az anyatejjel való táplálásért
Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben
nyilvánította augusztus elsejét az Anyatej
Világnapjává. Celldömölkön a Védõnõi
Szolgálat és a város önkormányzata közösen szerveztek ünnepséget azoknak az
édesanyáknak, akik anyatejjel táplálják
kisbabáikat.
Több mint egy évtizedes hagyomány
Celldömölkön, hogy a Védõnõi Szolgálat
megemlékezik az augusztus 1-jei Anyatej
Világnapjáról, és ünnepség keretében köszönti az anyatejjel tápláló édesanyákat.
Idén erre egy kicsit megkésve, szeptember 29-én, pénteken került sor, amikor a
védõnõk és az önkormányzat képviselõi
közösen köszöntötték az édesanyákat és
gyermekeiket a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban. A rendezvény keretében Obrázné Nagy Boglárka védõnõ
tartott beszédet az anyatej és a szoptatás
jelentõségérõl. Az anyatej ugyanis vala-
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mennyi szakértõ szerint még mindig a
legmegfelelõbb táplálék az újszülött
számára, és még hosszú idõn keresztül –
legalább fél éves koráig – ez az a forrás,
ahonnan a fejlõdéséhez, egészségéhez, jó
közérzetéhez szükséges tápanyagokat a
legteljesebb mértékben magához veheti.
Tudományos bizonyítékok egyértelmûen
alátámasztják, hogy a szoptatás javítja

mind a csecsemõ, mind az édesanya
egészségét rövid és hosszú távon is, immunológiai védelmet nyújt a babák számára. Az ünnepségen az önkormányzat
képviseletében beszédet tartott Fehér
László polgármester, aki örömét fejezte ki,
amiért évrõl évre ilyen szépszámú édesanyát és kisgyermeket köszönthet az
anyatej világnapja alkalmából. Felszólalt
még dr. Wachter Walter tisztifõorvos, aki
beszélt az anyatej pozitív hatásairól, valamint a védõnõk áldozatos munkájáról. A
rendezvényen saját szoptatási élményeirõl
is beszámolt Kostyák Borbála, a Misi és a
rakoncátlan zöldségek címû mesekönyv
szerzõje. A beszédek után a Védõnõi Szolgálat képviseletében Kreifné Takács Judit,
valamint az önkormányzat részérõl Söptei
Józsefné alpolgármester egyenként ajándékozták meg a rendezvényen résztvevõ
kisbabákat és édesanyákat.
»NÉMETH NÓRA
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Világnapot ünnepeltek a Népjóléti Szolgálat idõsek klubjai
26 évvel ezelõtt, 1991-ben kiáltották ki
október 1-jét az Idõsek Világnapjává.
Azóta ezen a napon világszerte a
szépkorúak állnak az érdeklõdés középpontjában, ajándékokkal, programokkal, rendezvényekkel kedveskednek nekik.
Celldömölkön is több évtizedes hagyománya van az idõskorúak köszöntésének. Az elmúlt héten a város szervezett
számukra nagysikerû nótaestet, október 5-én pedig az idõsek klubjának hagyományos ünnepsége is lezajlott a
Népjóléti Szolgálat intézményében. Az
ünnep jelentõségérõl Kuruczné Falusi
Tünde, a Népjóléti Szolgálat Idõsek
Klubjainak részlegvezetõje emlékezett
meg, aki beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik hosszú élet
munkáját maguk mögött hagyva, továbbadják tapasztalataikat, bölcsességüket a következõ generációnak. „Intézményünkben hagyomány, hogy az
idõsek világnapján a nyugdíjasainkat
ünnepeljük. Ez jó alkalom arra, hogy kifejezhessük tiszteletünket az életük so-

rán végzett munkáért. A Népjóléti Szolgálatnál három idõsek klubja mûködik
190 ellátottal. Mi azon vagyunk a
gondozónõkkel, hogy a mindennapjaikat szebbé és jobbá tegyük. Igyekszünk olyan programokat szervezni
számukra, melyekre igény van. A közelmúltban zajlott le a hévízi kirándulásunk, ami nagyon jól sikerült, de
rendszeresen járunk például moziba is.
Minden tagunknak igyekszünk odafigyelni a testi-lelki egészségére, ezért
rendszeresen szervezünk tornafoglalkozásokat, de természetesen a közös
rózsafüzér sem maradhat el, és az egy-

Szépkorúak nótaestje
Október 1-je az Idõsek Világnapja.
Ebbõl az alkalomból a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület –
immár hagyományszerûen – múltidézõ
koncerttel kedveskedett a szépkorú közönség számára.
Október 1-je 1991 óta az Idõsek Világnapja. Hagyománnyá vált Celldömölkön, hogy ez alkalomból a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
is minden évben megemlékezik a
szépkorú városlakókról. Idén sem volt
ez másképp, szeptember 30-án ünnepi
koncertre invitálta az egyesület az idõs
és a kevésbé idõskorú érdeklõdõket. A
nótaest elõtt az egyesület elnöke,
Fehér László polgármester köszöntötte

a közönséget: „Azt már jó ideje tudjuk
a statisztikák alapján, hogy a várható
életkor a fejlõdõ egészségügynek köszönhetõen egyre magasabb, az idõskorúak száma pedig ezzel arányosan
nõ. Városunk is elmondhatja magáról,
hogy lakosságának több mint 30%-a
betöltötte már a 60. életévét. Mi természetesen csak örülünk ennek, hiszen
ez azt jelenti, hogy a város lakosai
ügyelnek az egészségükre. Én azt kívánom, hogy ez a jövõben is így maradjon, és mindenki nyugalomban és
hosszan élvezhesse a nyugdíjas éveit.”
A polgármester beszéde után kezdetét
vette a nótaest Lisztes Jenõ cimbalommûvésszel és zenekarával, Boros
Mátyás hegedûmûvésszel, Fehér Ernõ

házak képviselõi is gyakori látogatói az
intézménynek. A klubunknak van egy
hitvallása: „Az idõskor ne az élet vége,
hanem annak koronája legyen!” Az ünnepelteket a város önkormányzatának
képviseletében Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte. Az alpolgármester beszámolt arról, hogy jelenleg
a világon körülbelül 600 millió idõskorú
él, akiknek a száma 8 éven belül akár
meg is kétszerezõdhet. Köszönhetõ
mindez a folyamatosan fejlõdõ egészségügynek. Söptei Józsefné örömét
fejezte ki, amiért az idõsek klubjának
éves ünnepségein is szép számmal, és
jó egészségben találkoznak a város
szépkorújai. Végül a város vezetõsége
ajándékokkal kedveskedett a klubtagoknak.
A köszöntõk után Varga Vera, celldömölki kötõdésû színmûvész énekelt
népszerû slágereket az egybegyûlteknek, akik lelkes tapssal díjazták a
produkciót. A délután további részében
sütemények, zene és tánc gondoskodtak a jókedvrõl.
»NÉMETH N.
bõgõmûvésszel és Dani János brácsamûvésszel. A koncerten közremûködött
még Marton-Lézer Márta és Szegedi
Csaba, akik hamar bizonyították is a
közönség számára, hogy nem hiába
kaptak aranykoszorús nótaénekes címet. Az est keretében olyan klasszikus
darabokat idéztek meg a fellépõk,
melyeket a közönség soraiban ülõ
szépkorúak minden bizonnyal jól ismertek, így hamar vált nosztalgikussá
és lelkessé a hangulat, járt a hálás taps
minden múltidézõ dallam után. A
zenés estet a cselekvõ szervezet jóvoltából tombolasorsolás szakította meg,
a civil szervezet tagjai értékes nyereményeket sorsoltak ki a rendezvény
résztvevõi között. A vidám est természetesen tovább folytatódott a koncert
után is, de ekkor már kötetlen beszélgetések formájában.
»NN
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A nagy utazó
Sipos Csaba amatõr festõnek nyílt kiállítása a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõn.
A „Nagy utazó…” címû tárlat szeptember 17-tõl december 17-ig lesz
megtekinthetõ a komplexum galériáján.
Szeptember 17-én, a Sághegyi Szüreti
Napok rendezvénysorozatához kapcsolódva egy harmadik kiállítás megnyitójára is sor került, ezúttal azonban a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ galériáján. Pár hónappal ezelõtt ugyanis egy
régi hagyományát élesztette újjá a
komplexum azzal, hogy ismét kiállítási
lehetõséget biztosít a helyi és környékbeli amatõr mûvészek számára.
A vasárnap délutáni ünnepélyes megnyitó keretében ezt hangsúlyozta Kiss
Lilla is, a Vulkán fürdõ ügyvezetõje. Az
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igazgató örömét fejezte ki, amiért
néhány hónapig a fürdõ biztosíthatott
ideiglenes otthont Kóborné Bognár
Katalin festményei számára, és ugyanolyan örömmel üdvözölte az új tárlatot
is, Sipos Csaba festõmûvész alkotásainak
gyûjteményét. Az igazgató ezután átadta a szót a megnyitó szónokának, Takács
Balázsnak, Kemenesmihályfa község
polgármesterének. Takács Balázs megnyitó beszédében úgy jellemezte Sipos
Csaba életét, mint egy modernkori magyar népmesét, aki bár sokfelé járt a világban, és bárhol megállhatta volna a
helyét, mégis inkább hazajött, hogy itthon teremtsen értéket. A polgármester
beszélt a festõ fiatalkoráról, utazásairól,
az általa készített és felajánlott Bercsényi-képekrõl, melyek a mai napig a polgármesteri hivatalt ékesítik, valamint a
Szent Márton-év alkalmából készített
mihályfai templom festményének szüle-

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/1.
A lakás jellemzõi: összkomfortos,
egy + fél szobás, távfûtéses.
Területe: 45 m 2.
Bérleti díja: 23.895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. október 16-tól telefonon történõ elõzetes egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig.

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 27. (péntek) 8 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
2017. október 27-én (péntek) 9 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 ajánlat-

tésérõl is. Sipos Csaba utazásainak és
impresszióinak képei állítanak méltó
emléket, ahogy az a köszöntõben is
elhangzott, a festõ saját bevallása szerint is realista stílusban. És habár valóban számos idegen vidékrõl készült
tájkép, vadászjelenet és életkép is
kiállításra került, a helyi szemlélõ azonban egybõl kiszúrta a hazatért festõ képei között a szintén kivételes látványt
nyújtó Ság hegy vonulatait is.
A megnyitó végén Sipos Csaba mondott
köszönetet a kiállítási lehetõségért és az
érdeklõdésért, majd buzdította a szépszámú közönséget, hogy bátran tekintsék meg a kiállított alkotásokat.
A tárlat mostantól három hónapig lesz
megtekinthetõ a Vulkán fürdõn, a képeket pedig ezalatt az idõ alatt bárki
meg is vásárolhatja a komplexum recepcióján.
»NÉMETH N.

tevõk 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: 2017. november 2.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a 95/777-813-as vagy a
06/70-977-1318-as telefonon kapható.

Meghívó
Celldömölk Város Önkormányzata értesíti és várja a tisztelt lakosságot
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezendõ

Kovács András Péter
önálló estje
Celldömölk, Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ színházterme
2017. november 07. (kedd) 19.00 óra
Jegyár: 2.900 Ft
Jegyek elõvételben kaphatók
a Mûvelõdési Központban
(9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.
és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon.
Információ: info.kmkk@ gmail.com,
95/779-302
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ünnepi megemlékezésre, melyet
2017. október 20-án (pénteken)
16.30 órakor tart az 56-os emlékhelynél.
Beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Soltis Lajos Színház tagjai.

A megemlékezést követõen koszorúzás Koloszár Zoltán és
Máté Lajos sírjánál, a katolikus temetõben.
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»

MÛVELÕDÉS

Õszi szezonkezdet a mûvelõdési központban
Míg a tavasz és a nyár a külsõ helyszíneken tartott rendezvényeknek kedvez, az õsz beköszönte a különféle
programokat, eseményeket a négy fal
közé kényszeríti. Ettõl azonban nem
veszítenek varázsukból a kulturális
rendezvények, és a mûvelõdési központ falain belül is fellendül az élet.
Felnõtt és gyermekszínházi évadról,
csoportokról, klubokról, az õszi programkínálatról beszélgettünk Pálné
Horváth Mária igazgatónõvel.

»Az õsz beköszöntével ismét benépesültek az intézmény termei…
– Igen, a nyári szünet után a különféle
klubok, csoportok, egyesületek újra aktivizálják magukat, és tartják intézményünkben összejöveteleiket. Színes és
sokrétû a kínálatunk a különbözõ
korosztályok és különféle érdeklõdési
körrel rendelkezõk számára egyaránt.
A testi-lelki egyensúly megteremtõi a
háromféle jógacsoport, akik péntek kivételével minden hétköznap tartanak
foglalkozást. Alkotói közösségeink tag-

jai a fafaragók, illetve a díszítõmûvész
szakkör hímzõ-varró lányai, asszonyai,
mindkét csapat csütörtökön délutánonként gyûlik össze. A táncok kedvelõinek showtáncot (hétfõ: 16-18 óráig),
rockyt (kedd és csütörtök: 15-19 óráig),
társastáncot (szombat 17-19.30 óráig),
és néptáncot (szombat: 9-13 óráig) tudunk ajánlani. Az aktív mozgást kedvelõk a kangoo-edzéseken (hétfõ és
csütörtök: 18 óra) és a zumbán (szerda:
18 óra) tudják karban tartani magukat.
Számos klub mûködik hosszú évek óta
a mûvelõdési központ keretén belül;
ide tartoznak az éremgyûjtõk (minden
hónap elsõ szerdája, 18 óra), a Nyugdíjas Vasutas Klub (minden hónap elsõ
szerdája, 16 óra), a kertbarátok klubja
(minden hónap harmadik keddje, 17
óra), az országjárók klubja (minden hónap utolsó péntekje, 17 óra). Intézményünk ad helyet az Ultraviolák felnõtt bábcsoportnak és a mazsorett csoport próbáinak is (péntek, 16 óra). A
darts-klub pedig kedden és pénteken
17 órától tartja összejöveteleit. Új

színfoltként õsztõl a Kemenesaljai
Trianon Baráti Kör is nálunk tartja
gyûléseit. Elindultak a foglalkozások a
könyvtár közösségeiben is (Honismereti Munkaközösség: kéthetente csütörtök 17 óra, családfakutatók: minden
hónap második szerda: 17 óra, Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság). A
különbözõ baba-mama klubok is hétrõl-hétre nagy érdeklõdésre tartanak
számot. (Csiribiri torna: szombat 10-12
óráig, szülésre felkészítõ foglalkozások:
csütörtökönként 16 órától). Minden közösségünk továbbra is várja meglevõ
tagjait, és természetesen új jelentkezõket is szívesen látnak mindenhol.
»Ha õsz, akkor a színházi évad is
megkezdõdik…
– Elõbb a felnõtt színház bérletünk indul el, mégpedig november 4-én láthatják az elsõ darabot a színházbarátok
a Pesti Mûvész Színház elõadásában,
Botrány az operában címmel. A jövõ év
elején, januárban az Orlai Produkciós
Iroda játéka, a Pesti Barokk kerül majd
színre. Márciusban aztán Kálmán Imre
méltán híres Cirkuszhercegnõje lesz
porondon, áprilisban pedig egy vidám,
pikáns zenés játékkal zárul az évad, a
darab címe: „Szeretem a feleségem”.
A gyermekszínházi évad szintén novemberben startol, 10-én a Fogi Gyermekszínház elõadásában Csetlõ-Botló
Fajankó történetével ismerkedhetnek
meg az óvodások és kisiskolások. Decemberben, karácsony elõtt a Nektár
Színház hozza el a Diótörõt, januárban
pedig a Soltis Lajos Színház népmeséjét láthatják a kicsik „A könnye hulló
madár” címmel. Márciusban az Alma
együttes koncertjével zárul a 2017/18as gyermekszínházi évad.
»Milyen egyéb programok várják a
mûvelõdési központba betérõket?
– Jelenleg két kiállításunk is van,
mindkettõt a Szüreti Napok keretében
nyitottuk meg. Egyik a „Boros, pezsgõs,
pálinkás, likõrös és sörösüveg címkék
Magyarországon a XX. században” címet viseli, a másik pedig a 95 éves
festõmûvész, Káldy Lajos alkotásaiból

álló tárlat. A kiállítások sorát egyedi,
megvásárolható műalkotásokból álló
karácsonyi kiállítással zárjuk majd.
Lesznek különbözõ kamara jellegû
programjaink különféle mûfajokban,
így megemlíthetõ például a Dumaszínház november 7-én, vagy a december 4-i kamaraszínházi elõadás,
amely a pápai S.K. Társulat közremûködésével bemutatásra kerülõ „Jövõre,
veled, ugyanitt!” címû produkció lesz.
A gyerekeket a nyári szünethez hasonlóan az õszi szünetben is várjuk játszóházba, kreatív és interaktív foglalkozásokra. A moziban a filmvetítések terén
továbbra is szorgalmazzuk a nagy közönség létszámra számító sikerfilmeket, emellett pedig részt veszünk a
különbözõ filmes akciókban (pl. Európai filmhét, vagy a nagy filmes év vége.) A jeles évfordulók városi megemlékezéseit természetesen ez évben is
megtartjuk, a lassan közeledõ év vége
pedig az advent jegyében telik majd a
hétvégi gyertyagyújtásokkal, valamint
a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
jeles eseményekkel, a különbözõ szervezetek programjaival, jótékonysági
rendezvényekkel.
»REINER ANITA

A zenéért zenéltek…
Október elseje 1975 óta az UNESCO kezdeményezésére a zene világnapja, ebbõl az
alkalomból országszerte több koncertet,
hangversenyt és más zenei programot is
rendeznek.
A világnap célja, hogy a társadalom széles
rétegei számára népszerûsítse a zenemûvészetet, és – az UNESCO elveinek megfelelõen – szorgalmazza a népek közti barátságot és megbékélést. A zene ünneplése
azonban ugyanolyan jelentõséggel bír a kisközösségekben is, hiszen számos olyan tulajdonsága van, amely nem csak az emberek közti kapcsolatokat, de az egyén, a
személy fejlõdését segíti elõ. Ezekre a tulajdonságaira hívja fel a figyelmet minden
évben az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója, Bejczi Károly is, és
a népszerûsítés jegyében rendezik meg
évrõl évre a világnapi hangversenyüket.
Hiszen a muzsika nem csak a klasszikus, de
a modern zenemûvészet óriásaira is emlékeztet, ezzel hozzájárul az esztétikai értékek
felismeréséhez, megbecsüléséhez, más
nemzetek kultúrájának megismeréséhez.
Ezen elvek alapján rendezte meg a zeneiskola 2017-ben is hangversenyét a zene világnapja alkalmából. Az ünnepi koncertre,
melynek mûsorában idén is az iskola zenetanárai mûködtek közre, október 2-án került
sor az intézmény kamaratermében. »NN
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Nemzetközi projektalálkozó
2017. szeptember. 24–30. között a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium adott otthont az Erasmus + KA2
pályázat keretében a Migration in
Europe program 3. projekttalálkozójának. Olasz, spanyol, német, holland
partneriskolákból érkezett 25 tanuló,
akiket magyar partnereik fogadták. Az
elsõ napon Sipos Tibor igazgató úr köszöntötte vidám könnyûzenei összeállítással a külföldi vendégeket.
A projekttémán egy hétig dolgozott az
50 diák nemzetközi csoportokban. A
kommunikáció közös nyelve az angol
volt. Nyolc csapatban tevékenykedtek
a tanulók a népességmozgás kérdésével kapcsolatos feladatokon. A témával
kapcsolatos információkat az e-Twinning online felületre töltötték fel. A diákok a gimnázium számítástechnikai
infrastruktúráját használták, köztük az
újonnan kialakított Erasmus-termet. A
munka mellett kirándulásokra is sor
került: a külföldi partnerek megcsodálták Budapesten a Parlamentet és a
Várat és hajóztak a Dunán. A migráció
témájához kapcsolódóan elutaztak
Sopronba, ahol megnézték a páneuró-
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pai piknik színhelyét és megnézték a
hajdani vasfüggöny maradványát is.
A projekt egyik vállalt feladata volt interjúkészítés olyan személyekkel, akik
más országból érkeztek hazánkba. Errõl a témáról két határainkon túlról
érkezõ magyar kollégával és egy
Celldömölkön tanuló kínai diákkal beszélgettünk angol nyelven. Az áttelepülés okait, céljait, nehézségeit, valamint itteni életük kiépítését mesélte el
Szigeti Szende, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola angoltanára, aki
annak idején Erdélybõl érkezett. Õt követte Dr. Györe Géza PhD, a Pannon
Egyetem adjunktusa, aki az 1990-es
években a délszláv háború elõl jött
Magyarországra, korábbi teljes egzisztenciáját feladva. Jin Zhenfeng 9.A osz-

tályos tanuló - aki még igazán magyarul sem tud, annál jobban angolul, ismertette Magyarországra településének motívumait. Ennek egyik oka az
volt, hogy a magyar oktatási rendszert
jónak tartották a szülei. Jövõbeni tervei
szerint jogász szeretne lenni. A kínai
tanuló szerint Celldömölkön az emberek nagyon kedvesek, a gimnázium tanulói és tanárai nagyon befogadók. A
legnagyobb nehézség számára a magyar nyelv. Az interjúkat a projekttémán dolgozó diákok és tanáraik nagy
érdeklõdéssel hallgatták.
Még ezen a délutánon ellátogattak a
vendégek Tihanyba, ahol a holland
partnerek a gyönyörû napsütéses idõben nemcsak a panorámát csodálták
meg, hanem kipróbálták a fürdést a 15
fokos Balatonban is, ami szerintük kellemes volt.
Pénteken a munkacsoportok ismertették kutatási eredményeiket és elõadták közösen elkészített prezentációikat.
A szakmai munkát a projektben résztvevõ tanulók januárban Olaszországban folytatják.
»DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ
A PROJEKT GIMNÁZIUMI KOORDINÁTORA
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» VEGYES

50 éves érettségi találkozó

Bajnoki mérkõzések

NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Hévíz SK 11:7
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 2, Ölbei Péter 2, Lukács Balázs 2, Ölbei
Péter – Lukács Balász páros.
Magabiztos hazai gyõzelem a tartalékos Hévíz ellen.

NB III.

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 50 éves érettségi találkozót tartottak szeptember 23-án. Az 1967-ben érettségizett 4. E osztályban 28-an érettségiztek, a találkozón 18-an vettek részt. Az intézmény részérõl egy rövid
meglepetésmûsorral kedveskedtek a vendégeknek. A meglepetés annál nagyobb volt, mert többek között az ünneplõk unokái, Lenner Luca és Horváth
Konrád is szerepeltek az összeállításban.

A CVSE KSZ hazai mérkõzései
Mérkõzés

Ssz.

Idõpont

1.

CVSE KSz – Kõszegi SE

2017. 10. 13.

péntek 20:45

2.

CVSE KSz – Vasvári Kosárlabda Sport Egyesület

2017. 10. 20.

péntek 20:45

3.

CVSE KSz – Szombathelyi SI KA U18

2017. 11. 10.

péntek 20:45

4.

CVSE KSz – 9700.hu Ingatlaniroda

2017. 11. 24.

péntek 20:45

5.

CVSE KSz – Cosmos Home

2017. 12. 01.

péntek 20:45

6.

CVSE KSz – Vépi Kosárlabda Csapat

2018. 01. 12.

péntek 20:45

7.

CVSE KSz – Vasi Kosár Klub

2018. 01. 26.

péntek 20:45

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának
Polgármestere pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven megállapított lakbérû
lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/3.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, egy
+ fél szobás, távfûtéses.
Területe: 45 m 2.
Bérleti díja: 23.895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. október
16-tól telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 816, péntek 8-12 óráig.

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 27. (péntek) 8 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
2017. október 27-én (péntek) 9 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

Haladás VSE-Vízéptek – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. 10:8
Fehér László 2, Jakus Tamás 2,
Harkály Bálint 2, Bakonyi Bertalan 2.
A párosokat a Haladás nyerte és
ezt az elõnyt tudták végig tartani.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Nagycenki SE 12:6
Fehér László 3, Harkály Bálint 3,
Bakonyi Bertalan 3, Jakus Tamás 2,
Harkály Bálint – Bakonyi Bertalan
páros.
A jobb játékerõt képviselõ csapatunk simán hozta a mérkõzést.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Haladás VSE Vízéptek 10:8
Teket Attila 3, Máthé Gyula 3,
Tamás László 2, Csapó László 1,
Teket Attila – Tamás László páros.
Nagy küzdelemben dõlt el a mérkõzés a javunkra.
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: 2017. november 2.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda,
illetve a 95/777-813-as vagy a 06/70977-1318-as telefonon kapható.
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Elrajtol a kosaras pontvadászat is
A CVSE csapatai közül a kosárlabdázók
kezdik meg legkésõbb a bajnoki szereplésüket. Az idei pontvadászat október közepén rajtol, ennek apropóján kérdeztük Csói
Gábor szakosztályvezetõt az eltelt felkészülésrõl és a szezon elõtti elvárásokról.

»Hogy épül fel a kosárlabda-szakosztály,
kik vezetik ezt a szakágat?
– Több éve már, hogy a CVSE szakosztályaként mûködik a kosárlabda, elõtte az
egyesületen kívül mûködtünk. A szakosztályvezetõi feladatokat én látom el, de
munkámban segítségemre van Szabó
Bence, mint edzõtárs, vele közösen vezetjük csapataink edzéseit. Ki kell emelnem
még Németh Balázs munkáját is, aki az
utazások, hirdetések szervezésénél és
egyéb szervezõi feladatok ellátásánál van
segítségünkre.
»Milyen anyagi helyzetben van a szakosztály, a költségvetésetek mire elég?
– Ha azt nézzük, hogy honnan indultunk,
akkor azt kell mondanom, hogy jó helyzetben vagyunk. Sajnos azonban az igényeket egyre kevésbé tudjuk kielégíteni
anyagilag. Ez nem csak panaszkodás, hanem jó hír is, hisz ez azt jelenti, hogy egyre több gyerek jár hozzánk, és így egyre
nagyobbak az igények is. Egyre több edzést kellene megtartanunk, egyre jobb
minõségben, viszont nálunk sajnos úgy
mûködik a dolog, hogy elõbb van az
igény, és utána kell azon dolgoznunk,
hogy az ehhez szükséges forrásokat elõteremtsük. Fordítva könnyebb lenne. Ebben a szezonban kétszer annyi csapatot
kell mûködtetnünk, mint tavaly, viszont
ugyanannyi pénzbõl. Ezért fordulhat elõ az,
hogy U12-es és U14-es csapataink csak a
bajnokság rájátszásába kapcsolódnak be,
az alapszakasz küzdelmeire nincs elegendõ forrásunk. Náluk ezt a versenykiírás lehetõvé teszi. Sajnos fõszponzorral nem
rendelkezünk, csak a város által adott költségvetéssel gazdálkodhatunk. Szponzort
találni nagyon nehéz, hisz a településeken
mûködõ cégek szinte mindegyike külföldi
tulajdonú, nekik nem annyira érdekük a
helyi sport támogatása. Pedig egy fõszponzor nagy segítség lenne, mert több
saját önerõvel, több TAO-s támogatásra is
pályázhatnánk.
»Történtek-e változások a játékoskeretben? Milyen csapattal vágtok neki az idei
szezonnak?
– A felnõtt csapatban annyi változás történt, hogy Szabó Bence felépült sérülésébõl, és õ ugyan tavaly Pápára igazolt,
de kettõs igazolással ebben a szezonban
nálunk játszik, nem megy még vissza
Pápára. Az elmúlt napokban Véprõl is érkezett egy új, fiatal játékos, akit most
építünk be a csapatba, de õ is minden-
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képpen erõsítést fog jelenteni. Nem történtek tehát komoly változások, de az új
játékosokkal kiegészülve a tavalyinál jobb
szereplésben bízom.
»Hogy sikerült a nyári felkészülés, menynyire vagy elégedett az elvégzett munka
minõségével?
– A felkészülés nagyon jól zajlott. Igazából
amatõr csapatként nem is álltunk le a
munkával, egész nyáron hetente kétszer
edzettünk. Ezen kívül nagyon sok edzõmérkõzésünk volt, többször játszottunk a
Répcelakkal, és szerveztünk egy felkészülési kupát is. Nálunk edzõtáborozott az
NBI/B-s oroszlányi gárda, velük is megmérkõztünk, ez szintén nagyon hasznos
mérkõzés volt. Volt egy egyhetes balatoni
táborunk, a középiskolásokkal közösen, közülük 3 játékost felhoztunk a felnõtt csapat
szintjére. A nyári idõszak tehát nagyon
hasznosan telt, és remélem, ennek meg is
látszik majd az eredménye. Az elsõ fordulóban már úgy léphetünk pályára, hogy
nem akkor kell játékba lendülnünk, és ez
nagy segítségünkre lehet.
»Ilyen jó felkészülés után mit vársz a csapattól, milyen eredménnyel lennél elégedett? Mit tudhatunk a mezõny többi
csapatáról?
– A tavalyi év egy nagyon jó év volt olyan
szempontból, hogy erõsödött a bajnokság,
és ez jót tett mindenkinek. Közel került
egymáshoz az alsó-, és felsõház, mi sajnos nem kerültünk be a legjobb 4 közé,
idén viszont minden lehetõség adott ahhoz, hogy ez sikerüljön. Azt kell mondanom, ha az 1-4-ben nem leszünk bent, az
csalódás lesz. Ehhez persze kell az is, hogy
a tavalyinál kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtsunk, hisz az elõzõ szezonban
vagy nagyon könnyen nyertünk egy
meccset, vagy nagyon nem ment a játék.
Tavaly igazából papírforma eredményeink
születtek, akiket meg kellett, azokat megvertünk, akik papíron erõsebbek voltak,
azoktól kikaptunk. Remélem, idén lesz 12 meccs, amikor meglepetést tudunk
okozni, és ezek a meglepetés gyõzelmek
kellenek a legjobb négybe kerüléshez. A
mezõny hasonló erejû lesz, mint tavaly
volt. Egy csapat feloszlott, helyükre egy új
érkezett, úgyhogy sok minden nem változott. A többiekhez képest mi jól erõsítettünk, ezért is várok a tavalyinál jobb
teljesítményt.
»Hány csapata van a szakosztálynak, és
milyen bajnokságokban indulnak?
– Jelenleg 4 csapatunk van. A férfiak a Vas
megyei városi és városkörnyéki bajnokságban szerepelnek, ami egy megyei
szintû bajnokság. Ebben az idén 15 együttes indul, 2 csoportban, az alapszakasz
után keresztbejátszással dõl el, hogy melyik 4 csapat jut a szombathelyi négyes

döntõbe. U12-es és U14-es csapataink országos bajnokságban szerepelnek, ahol
szintén alsó-, felsõház rendszerben zajlanak a küzdelmek. Mivel mi az alapszakaszban nem tudunk elindulni, így az alsóház küzdelmeibe kapcsolódunk be. Ez
azt jelenti, hogy a nyugat-dunántúli régió
csapataival kell megmérkõznünk. A megyei szövetség az idei szezonban szeretne
indítani egy nõi bajnokságot is, aminek a
szervezése megkezdõdött, a kérdés már
csak az, hogy hány csapat fog nevezni,
hisz a bajnokság indításához minimum 4
csapat kell. Ha összejön a kellõ számú
nevezõ, akkor mi is indítunk csapatot a
nõi bajnokságban is.
»Kik irányítják a különbözõ csapatok
edzéseit?
– A felnõtt csapat edzéseit továbbra is
Szabó Bence vezeti, annyi változással,
hogy idén már játékos-edzõként teszi
mindezt. Az utánpótlás csapatok edzéseit
Bence és én felváltva vezetjük, ugyanez a
helyzet a nõi csapatnál is. Ha a késõbbiekben a férfi és nõi csapatunk programja ütközik, akkor úgy állapodtunk meg, hogy
én leszek a nõi, Szabó Bence pedig a férfi
csapattal. Ahogy már korábban említettem, egyre több edzést kellene tartanunk,
így a jövõben egy új edzõt szeretnénk
még szerzõdtetni, ehhez azonban komoly
anyagi átcsoportosítást kell elvégeznünk.
»Mit tapasztaltok, mennyire érdekli a
gyerekeket ez a sportág? Lesz kellõ utánpótlás a jövõben?
– Én most a Városi Általános Iskolába
mentem át tanítani, így naponta látom,
hogy szakkör szinten minden sportággal
megismerkedhetnek ugyan a gyerekek,
de egyesületi szintre már nem sokan jutnak el. U14-es csapatunk jelenleg 13 fõt
számlál, U12-ben 17 fõ szerepel, ami
nem rossz, de ebben a korosztályban
még jelentõs a lemorzsolódás.
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy az
iskolákban népszerûsítsük a sportágat,
próbáljuk az érdeklõdõket elhívni edzésre. Sajnos, manapság nem egyszerû megmozgatni a gyerekeket, kevesen szeretnének sportolni. Fontos, hogy olyan, szakmailag jól felépített, élvezetes edzéseket
tartsunk, ami után a gyerekek legközelebb is jönni akarnak. Ezeken kívül az iskolai szünetekben igyekszünk közösségi
programokat, táborokat szervezni, hisz
egy csapat életében fontos, hogy ne csak
edzésen és meccseken legyenek együtt,
hanem azon kívül is erõsödjön a csapatszellem.
Az elõjelek tehát biztatóak, úgy tûnik,
idén is érdemes lesz kilátogatni a CVSESwietelsky Arénába, hogy szurkoljunk kosarasainknak.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Gyõzelmek futószalagon
Celldömölk – Vasszécseny 3-2 (3-0)
Celldömölk, 50 nézõ Halmosi Zoltán
Vas Megyei Kupa 3. forduló 2017.
szeptember 27.
Vezette: Bereczky Csaba (Kártyás Katalin, Fülöp Zoltán).
Celldömölk: Bíró – Lempeg, Gyõrvári
(Orosz 46. p.), Bodor, Huszár (Péter 46.
p.) – Büki (Horváth 70. p.), Gorácz, Molnár (Enyingi 46. p.), Klauzer – Czöndör
(Pethõ 89. p.), Piri. Edzõ: Kovács
Balázs.
Vasszécseny: Janzsó – Devecseri, Viszked, Porga, Boda – Balázs, Varga,
Pongrácz, Horváth – Szalai, Gál. Edzõ:
Kozmor Ákos.
Góllövõk: Piri Balázs (9. p.), Gyõrvári
Gábor (25. p.), Molnár Tamás (33. p.),
illetve Viszked Balázs (11-esbõl 55. p.),
Pongrácz Dániel (61. p.).
Celldömölk – Vép 2-0 (1-0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 7. forduló 2017.
szeptember 30.
Vezette: Kondor Tamás (Kondor Péter,
Sebesi Patrik).
Celldömölk: Szép – Lempeg, Gyõrvári,
Bodor (Varga 87. p.), Virág – Enyingi,
Szuh (Molnár 63. p.), Orosz, Horváth
(Klauzer 46. p.) – Piri, Németh (Gorácz
71. p.). Edzõ: Kovács Balázs.
Vép: Bezdi B. – Varga O., Wágner,
Vermes, Kovács – Bezdi Sz. (Baumgartner 89. p.), Markó, Joó (Pócza 89. p.),
Kertész, Koszkovits (Varga B. 74. p.) –
Nagy (Auer 74. p.). Edzõ: Mitterstiller
Csaba.
Góllövõk: Németh József (25. p.), Piri
Balázs (85. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vép
U19 6-1 (3-0). G.: Czöndör Bálint 3,
Büki Martin, Tanai Kristóf, Pethõ
Norbert. Meggyõzõ különbségû gyõzelem a középmezõny elejéhez tartozó
vendégek ellen.
Celldömölk – Király SZE 6-1 (1-1)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 8. forduló 2017. október 7.
Vezette: Harcsár Róbert (Sziber Tamás,
Pungor Zoltán).
Celldömölk: Szép – Lempeg (Bodor 79.
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p.), Gyõrvári, Varga, Virág – Enyingi
(Büki 75. p.), Orosz (Szuh 67. p.) ,
Molnár, Klauzer – Piri (Gorácz 79. p.) ,
Németh (Horváth 70. p.). Edzõ: Kovács
Balázs.
Király SZE: Mester – Hujber B., Kiss,
Marton, Hegedûs – Varga (Török 60.
p.), Hajmási (Polgár 65. p.), Biácsy
(Fritz 65. p.), Vámos (Kádár 75. p.)–
Hujber G., Szalay (Németh 75. p.).
Edzõ: Hegyi László.
Góllövõk: Gyõrvári Gábor (28. p.), Németh József (64. p.), Marton György
(öngól 66. p.), Horváth Dávid (72. p.),
Enyingi Márk (74. p.) Klauzer Ádám
(86.p.), illetve Szalay Csaba (42. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Király
SZE U19 2-4 (1-1). G.: Czöndör Bálint,
Huszár Tamás. A vereséggel lépés hátrányba kerültünk a tabella élére álló
Szentgotthárddal szemben.
A Vasszécseny elleni kupamérkõzéssel
két okból érdemes foglalkozni. Egyrészt, mert ezzel a gyõzelemmel a legjobb tizenöt közé kerültünk, ahol némi
meglepetésre már csak hat elsõ osztályú csapat van, másrészt, mert a következõ ellenfelünk a bajnoki menetelésben éppen õk lesznek. Ebbõl a
szempontból pedig figyelmeztetõ jel,
hogy az elsõ félidõ kiütéses gyõzelmet
sejtetõ eredménye után, a második
félidõben akár a döntetlenre is meg
volt az esélye a vendégeknek. Mondjuk, kellettünk hozzá mi is, mert amit
lehetett, kihagytunk elöl, hátul pedig
úgy meglepõdtünk, ha elértek odáig,
hogy elõzékenyen segítettük õket, ha
már ott vannak. A bajnokságban öt vereséggel kezdtek, de az országos kupa
szereplésig eljutottak, hacsak egy forduló erejéig is. Most felszálló ágra kerültek és ennek éppen az ellenünk
lejátszott második félidõ volt az egyik
induló állomása. A Vép és a Király SZE
csapata rendszerint a középmezõny
elején végez az adott bajnokság végén. Az egyik ellen hagyományosan jól
megy a Cellnek, a másik ellen tavaly
egy pontot sem szereztünk. Emiatt a
Vép elleni meccset nyugodt szívvel
vártuk és nem is kellett csalódni, a

gólarány hízelgõnek is mondható a
vendégekre nézve figyelemmel, arra,
hogy büntetõt is hibáztunk. A szombathelyiek, mert õk voltak azok, akik
miatt jobban aggódtunk a tavalyi két
vereség okán, most nagy pofonba
szaladtak bele. Az elsõ félidõt követõen még bosszankodtunk, mert a sok
kimaradt helyzetünket megbosszulta a
labdarúgás örök igazsága, ami szerint
törvényszerû, hogy az a csapat kap
gólt, aki a helyzeteit elpazarolja. Az
ugye, ugye megmondtukra aztán csattanós választ adott a második félidõ
látványos gólparádéja, az eddig mecscsenként két kapott gólátlagú vendégek egy félidõ alatt két teljes meccsnyi
gólt kaptak és még akkor nagyvonalúan nem is számítjuk az öngóljukat.
Ezzel a két hazai bajnoki gyõzelem
pontszámával felértünk a tabella második helyére, ami a továbbra is hibátlan Sárvár mögött vélhetõen az
elérhetõ legjobb hely lehet számunkra
idén. Most már csak meg kell ott kapaszkodnunk, amire nem lehetne jobb
esély, mint a soron következõ két
mérkõzés, a már emlegetett Vasszécseny elleni idegenbeli, majd az egy
héttel késõbbi Ikervár elleni hazai találkozó. Azért ne higgye senki sem,
hogy könnyû lesz!
»DOTTO

Lapzárta után
Celldömölki VSE – Veszprém Pannon
SE 26-39 (13-19), NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk
Jól kezdte a mérkõzést a celli csapat, egészen a 18. percig vezettek
is a hazaiak, ekkor azonban két kiállítás is sújtotta a házigazdát, ami
elég volt a vendégeknek a fordításra. A folytatásban õrizni tudta
elõnyét a Veszprém, és idõvel el is
fáradtak a celli lányok, így a végére
komoly vereségbe szaladtak bele.
»CSUKA L.
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