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

Bútorlapot,
bútorszerelvényt

Fa-Gyulától!
Lapszabászat, élfóliázás

rövid határidõvel, szuper árakkal!
Laminált bútorlapok, farostlemezek,

konyhai munkalapok, 
rétegelt lemezek, OSB-k.

Hatalmas raktárkészlet, 
divatos színek, alacsony árak.

Bútorfogantyúk, bútorpántok,
kivetõpántok, fióksínek, élfóliák,
ágy és ajtó vasalatok, bútorzárak,

lakatok és lakatpántok, bútorgörgõk. 
Csavarok, kötõelemek, tiplik, fogasok.
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Március idusán fontos szerepe volt a for-
radalmi események alakulásában az 1839
nyarát Csöngén és Ostffyasszony fán töltõ,
1848 ikonjává váló Petõfi Sán dornak –
sokan nemes egysze rû séggel „Petõfi nap-
já”-nak nevezik március 15-ét. A nap
himnuszává emel kedett „Nem zeti dal”
címû verse a forradalom indulója lett.
Az utolsó rendi országgyûlés április 8-i
pozsonyi ülésén kerületi jegyzõként a ke-
menesaljai Vidos József olvashatta fel az
„áprilisi törvények”-et, amelyekkel a pol-
gári Magyarország alapköve ünnepélye-
sen letétetett. A közteherviselés elvét
Magyarországon a VIII. tör vénycikke
mond ta ki elõször. 
Szimbolikus jelentõségû, hogy Bat thyány
Lajos a forradalmi törvények királyi szen-
tesítésének napján, április 11-én tette le
a kormányfõi esküt. Az elsõ népkép -
viseleti országgyûlésre elõször a kiscelli,
majd a sárvári kerület is õt választotta
követnek. A kormányfõ vissza is igazolta
a kiscelli mandá tumot, de Szél József
me gyei elsõ alispán kérésére – aki min-
denféle alap nélkül báró Mesznil Viktor
celli megválasztását helyezte kilátásba –
a sárvári képviselõség megtartása mel-
lett döntött. Legyünk büszkék arra, hogy

a kolostorépület melletti téren 1848.
június 23-án a jelenlévõk közfelkiáltással
so ra koztak fel az elsõ felelõs magyar mi-
niszterelnök jelölése mögé! Soha ne fe-
ledjük Batthyány Lajos 1849. április 28-i
jánosházi kiszabadítási kísér le té nek em -
lékét és felemelõ tanulságait!
A szabadságharc leverése után a honvéd-
sereg tisztjeinek jó részét rangjuktól meg-
fosztva az osztrák hadseregbe sorozták.
Erre a sorsra jutott az 1875-ben Kis cellben
elhunyt Virághalmi Fe renc fõhad nagy is,
aki ennek az idõ szaknak állított emléket
„Egy cserepár naplója” címû regényében.
Az 1866-os megjelenésû unikális, „a
rendõrség által lefoglaltatott munka” a
KMKK Kresz nerics Ferenc Könyv tára inter-
netes Ke me nesaljai Digitális Könyv tá -
rában bárki számára hozzáférhetõ.
Idézzük emlékezetünkbe és szívünkbe
Petõfi „Talpra magyar”-jának sorait: „és
áldó imádság mellett / Mondják el szent
neveinket.” A forradalom és szabadság-
harc 150. évfordulójára az akkor hozzá -
férhetõ források alapján össze gyûjtöttem
a településünkhöz kötõdõ 48-as szemé-
lyek névsorát, amelynek alapján Illés
Erika szobrászmûvész elkészítette a rend-
ház oldalán található emléktáblát. Két

évtized múltán az akkor 80 ezer sze-
mélyt tartalmazó, gon do zásomban épülõ
Magyar Életrajzi Kalauz immár 386 000
személyt szám lál és ezzel össze füg -
gésben bõvült a 48-as honvédtisztek fel -
tártsága. Újra kigyûjtöttem a Keme nes -
alján született szabadsághõsöket (l. a
táb lázatot).
A köszöntõm elején említett köztehervi-
selésre utalva javasolom, hogy a forrada-
lom és szabadságharc 175. évfordulójára,
2023. március 15-re – a jelenlegi mellé –
közadakozásból készíttessük el a keme -
nesaljai szabadsághõsök akkoron legtel-
jesebb emléktábláját. Minden kemene-
saljai vagy innen elszármazott polgár, aki
szívügyének tekinti e nemes ügyet, ál-
dozzon – nem töb bet, de nem is keve-
sebbet – 175 Ft-ot e célra. Biztosan lenne
állami pénz és egyéb forrás az ünnepsé-
gekre, de talán ebben a formában job-
ban magunkénak tudjuk érezni a majda-
ni emléktáblát. Az adományozók névso-
ra és az alap összegének növekedése az
in ter neten folyamatosan követhetõ lesz
és az ünnepélyes leleplezéskor a ki-
nyomtatott névsor is elhelyezésre kerül
az emléktábla mögött. A támogatások a
Kresznerics Ferenc Könyvtári Kul tú ráért
Alapítvány számlájára (OTP 11747006-
20217844) utalhatók 1848, a név és a
lakcím megjelölésével. Fog junk össze és
legyen mindannyiunké a forradalom és
szabadságharc ünnepe!

»NÉMETH TIBOR

1848 a Kemenesalján
„... Áldó imádság mellett mondják el szent neveinket”

Név Születési idõ Halálozási idõ Születési hely Katonai rang
Bárdossy József 1821 1901. 01. 12. Csönge hadnagy

Bertalanffy Bertalan 1828. 05. 08. 1849. 07. 01. Borgáta százados

Bertalanffy József 1823. 01. 21. 1860 után Borgáta százados

Berzsenyi Dénes 1819. 01. 15. 1883. 05. 11. Nemesmagasi százados

Berzsenyi Lénárd 1805. 11. 06. 1886. 09. 17. Nemesmagasi ezredes

Eberhardt Károly 1825. 01. 27. 1906. 12. 08. Pápoc fõhadnagy

Gömbös Boldizsár 1815. 04. 02. 1897. 02. 07. Ostffyasszonyfa hadnagy

Gömbös Kristóf 1822. 04. 25. 1873. 04. 20. Ostffyasszonyfa százados

Horváth Elek 1822. 01. 12. 1876. 02. 16. Csönge százados

Horváth Miklós 1823. 12. 16. 1850 után Mesteri százados

Jankó Kálmán 1825. 10. 25. 1893. 03. 03. Nemesmagasi százados

Kiss Lénárd 1813 1870. 09. 14. Nemesmagasi százados

Martinkovics Béla 1817. 08. 07. 1849 után Karakó százados

Martinkovics Károly 1822. 11. 12. 1879. 01. 04. Karakó százados

Nagy József 1820. 02. 27. 1884. 03. 17. Karakó fõhadnagy

Poppel Antal 1829 1867 után Kiscell hadnagy

Rátz Sándor 1813 1855 után Nemesdömölk õrnagy

Simon András 1794. 02. 16. 1849. 03. 30. Kiscell alezredes

Somogyi Ignác 1812 1882 Pápoc hadnagy

Szél Mihály 1822. 11. 29. 1897. 02. 01. Nemesdömölk fõhadnagy

Széll József 1813. 01. 06. 1886. 08. 12. Nemesdömölk õrnagy

Ujj Ferenc 1831 1849 után Boba hadnagy

Újváry István 1796 1873. 09. 07. Alsóság alezredes

Vidos József 1805. 04. 18. 1849. 08. 03. Kemenesmihályfa c. nemzetõr õrnagy

Vidos Márton 1821. 11. 12. 1909. 01. 28. Nagysimonyi százados

Zmeskal Antal 1820. 01. 15. 1859. 07. 12. Duka százados

Elõadás
A Nagy Háború hatása Vasvár me -
gyére címmel tart elõadást dr. Kövér
István ügyvéd, a Recski Szö vetség
Nyugat-dunántúli Szerve ze tének el-
nöke 2018. március 22-én (csütörtö-
kön) 17 órától a Ke me nes aljai Mû -
ve  lõ dési Központ és Könyv tár galé ri -
áján. Az elõadó a történelmet fel-
idézve szól a magyarok sorsát is
meg határozó I. világ háborús ese mé -
nyek rõl.
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Ünnepélyes eseményre gyülekeztek
szombat délelõtt hivatali és intézményi
képviselõk, honvédõk és civilek, emlé -
kezõ fiatalok és idõsek. Március 10-én
került ugyanis sor a celldömölki te -
metõben felújított hadisírok, valamint az
I. világháborúban életüket vesztett ma-
gyar katonák tiszteletére emelt
emlékmû átadására.

Celldömölk képviseletében Fehér Lász ló
polgármester tartott köszöntõt. A polgár-
mester beszédét a megem lékezés
jelentõségének hangsúlyozásával nyitot-
ta, hiszen idén pontosan száz éve, hogy
véget ért a nagy háború. 
– A magyar nemzet mélységes szeretet-
tel, magasztaló elismeréssel és hálával
emlékezik meg azokról a hõs fiairól, akik
az 1914–1918. évi világháború alatt a
hazáért vívott súlyos küzdel mekben a
magyar nemzetnek dicsõ séget és hírne-
vet szerezve életüket feláldozták – idéz-
te a polgármester azt az 1924. évi tör-
vénycikkelyt, mely május utolsó vasár-
napját a nemzet soha el nem múló há-
lája és elismerése jeléül, az élõ és jövõ
nemzedékek örök oku lására és a hõsi
halottak dicsõségére a Hõsök emlékün-
nepévé nyilvánította. 
Fehér László után a Vas Megyei Köz -
gyûlés képviseletében Majthényi Lász ló
elnök tartotta meg emlékezõ beszédét.

A kollektív emlé ke zet jelentõségét
emelte ki a hallgatóság elõtt, jelezve,
hogy ez az, ami egy nemzetet összeko-
vácsol, ami egy nemzetnek identitást
ad. Ezenfelül beszámolt még a
különbözõ történelmi adatokról, me lyek
az elsõ nagy világégés áldozatainak
számát körülbelül 20 millió fõ katonai és
ugyanennyi civil áldozatra becsülik.
Fenti számadatok azonban még mindig
csak töredékét fedik le annak a súlyos
veszteségnek, melyet a hatalomért
folytatott háború követelt, elsõ sorban
Európától. Majthényi László után Ágh
Péter, a térség országgyûlési képviselõje
tartotta meg az esemény avatóbeszé-
dét, kiemelve, hogy a magyar társa -
dalom feladata és köte les sége õrizni és

ápolni azokat az emlék helyeket, ahol a
nemzet hõsei és mártírjai nyugodnak,
akik példaként szolgálnak minden ma-
gyar ember számára. 
Az ünnepélyes szónoklatok után a törté-
nelmi egyházak ökumenikus igehirdeté-
se és áldása következett, majd megko-
szorúzták a 14 felújított hadisírt. 
Az esemény alkal mából az emlékmû tö-
vében koszorút helyeztek el a Ma gyar
Országgyûlés, a Vas Megyei Önkormány -
zat, a Celldö mölki Járási Hiva tal, a Cell -
dömölki Önkormányzat, a 12. Arra bona
Légvédelmi Rakétaezred, a történelmi
egyházak, a Klebelsberg Központ, vala-
mint a Cell dömölki Honismereti Mun ka -
kö zös ség megjelent képviselõi. 

»NÉMETH NÓRA

Az I. világháború hõseinek állítottak emléket

Ipari park fejlesztését célozza meg az
önkormányzat, folytatódhat a jelzõ -
rendszeres házi segítségnyújtás, és
mozgó kiállítás érkezik városunkba a
reformáció 500. jubileuma témakörben
– minderrõl a képviselõ-testület múlt
szerdai ülésén döntött a várost vezetõ
grémium.

Az áprilisi országgyûlési választáson
közremûködõ szavazatszámláló bizott -
ság tagjait szavazták meg elsõként a
képviselõk az önkormányzati képvi -
selõ- testület 2018. március 7-i ülésén.
A szavazatszámláló bizottságba 31 tag-
ra és 14 póttagra tettek javaslatot, az
elõterjesztést egyhangúlag elfogadták
a képviselõk. Celldömölkön kilenc sza-
vazókört alakítanak ki, hatot a celldö -
mölki, kettõt a sági, egyet az izsákfai
városrészeken.
Az önkormányzat egy korábbi döntés -
nek megfelelõen megvásárolt egy te-
rületet a celldömölki és az alsósági vá-
rosrészek között, amely kedvezõ elhe -

lyezkedése miatt a már meglévõ ipari
parkhoz kapcsolható. A képviselõ-tes-
tület most arról döntött, hogy pályáza-
tot nyújt be az Ipari parkok, ipari terü-
letek fejlesztését célzó TOP-1.1.1.16-os
számú pályázati konstrukcióra. A pá-
lyázat során a megvásárolt területen, a
Sági úttól az Építõk útja utolsó telephe-
lyéig közutat szeretnének kialakítani és
a közmûveket feltárni, hogy a területet
a betelepülni kívánó vállalkozásoknak
zöldmezõs beruházásként tudják fi-
gyelmükbe ajánlani.
A Népjóléti Szolgálat látta el éveken át
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
Celldömölkön és a járás településein. A
feladatot azonban az állam nem finan-
szírozta le, így a Népjóléti Szolgálatot
fenntartó Kemenesaljai Szociális, Gyer -
mek jóléti és Egészségügyi Intézmény -
fenn tartó Társulás december végén a
feladatellátási szerzõdést felmondta. A
Népjóléti Szolgálatnak kilencven napig
még kötelessége volt ellátni a fel ada -
tot, de április 1-jétõl a Vas Megyei

Egye sített Szociális Intézmény feladatai
közé tartozik a szolgáltatás biztosítása.
A megyei intézmény azonban tovább-
ra is a Népjóléti Szolgálattal kívánja
megvalósíttatni a szolgáltatás gyakor -
latban történõ ellátását, mivel Szom -
bat helyrõl a földrajzi távolság miatt a
helyszínre érkezés nem biztosított a
szükséges idõn belül. Így a továbbiak-
ban nem a társulásnak, ezen belül a
településeknek, hanem a megyei szo-
ciális intézménynek kell vállalni a fel-
adat finanszírozását, ugyanakkor a
szakmai feladatokat a Népjóléti Szol -
gálat munkatársai látják el a továb -
biak ban is. Errõl döntött a képviselõ-
testület és tesz javaslatot a szociális
társulás felé.
A reformáció 500. évfordulója alkalmá-
ból mozgó kiállítás járja az országot,
mely április 3-tól néhány napig Cell -
dömölkön is látható lesz. A kiállítást
bemutató csuklós autóbusz a mûve -
lõdési központ elõtti parkolóban fogad -
ja az érdeklõdõket, a szükséges közte-
rület-foglaláshoz adtak engedélyt a
képviselõk a testületi ülésen.

»ÚK

Pályáznak az ipari park bõvítésére
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Koncert és közönségtalálkozó a Közéleti Kávézóban
Öt éve indította útjára Közéleti Kávézó
címû sorozatát a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület. A rendezvényso-
rozat legutóbbi, március 7-i meghívott
vendége a celldömölki származású zenész
és zenetanár, Süle Nóra volt.

Március 7-én újabb elõadásához ér ke zett
a Cselekvõ Összefogással Cell dömölkért
Egyesület Közéleti Kávézó-sorozata. A
program meghívott vendége ezúttal Süle
Nóra, celldömölki származású zenész és
zenetanár volt, valamint zenésztársai. Az
estet a házigazda szervezet képviseleté-
ben Fehér László, az egyesület elnöke nyi-
totta, aki hosszasan sorolta a programso-
rozat koráb bi vendégeit, köztük világhírû
sportolókat, olimpikonokat, külföldi és ha-
zai zenészeket, színészeket és közéleti
személyiségeket. Fehér László elmondta,
rendezvényeik szervezése során igyekez-
nek mindig hangsúlyt fektetni arra, hogy
vendégeik valamilyen módon kapcsolód-
janak Celldömölkhöz, Ke me nesaljához.
Süle Nórára ez külö nösen igaz, hiszen õ
tõsgyökeres celldömölki, és habár jelenleg
Sopronban él, szülei révén mindmáig szo-
rosan kapcsolódik a városhoz. A beszélge-
tés kezdetén Süle Nóra a városban töltött
általános iskolás éveire emlékezett vissza,

azokra a tanítókra, tanárokra, akiknek
köszönhetõen a zenét választotta hivatá-
sául. Mint elmondta, hamar elszármazott
szülõ váro sából, hiszen a középiskolás
éveket is a gyõri zene mû vészeti konzer-
vatórium zongora és fagott szakán végez-
te. Dip lomát Pécsen szerzett a Zene mû -
vészeti Fõiskola zongora és szolfézs kar-
vezetés szakán, majd egy rövid ideig
Szent gott hárdon tanított, ma a soproni
Horváth József Alapfokú Mûvészeti Isko lá -
ban zongorát és szolfézst oktat, emellett a
Soproni Petõfi Színház elõadómûvésze. A

be szélgetés után Süle Nóra és mû vész -
társai egy rövid koncerttel kedveskedtek a
közönség számára. A koncert repertoárját
a zenészek úgy állították össze, hogy a
klasszikus darabok mellett népszerû és
könnyûzenei dallamok is felcsendüljenek.
Így Weiner Leó Róka tánca és Kovács Béla
After You, Mr. Gershwinje mellett elhang-
zott az Evita egyik leghíresebb száma, a
Schindler listája Oscar díjas betétdala és az
As Time Goes By Sinatra-féle feldolgozása
is. A találkozót és az elõadást vastapssal
ünnepelte a közönség. »NN

A Vas Megyei Kormányhivatal Cell dö möl ki
Járási Hivatal a nemzeti köz ne velésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-
oktatási in téz mények mûködésérõl és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szó-
ló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekez-
déseiben foglalt hatáskörében eljárva – a te-
rületileg illetékes tankerületi központ véle-
ményének kikérésével – az alábbiak szerint
határozta meg a 2018/2019-es tan évben
tan kö teles kor ba lépõ gyermekek ál talános
iskolába történõ beíratásának idõ pontját:
2018. április 12. (csütörtök) 7.30–19.00 óra 
2018. április 13. (péntek) 7.30–18.00 óra. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított  lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya):
– nyilatkozat életvitelszerû lakcímrõl;
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás eredeti példánya,
amely lehet: 

– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakvéle mény,
– sajátos nevelési igénylõ gyermek ese -
tében a szakértõi bizottság szak értõi vé -
le ménye; a gyermek törvé nyes képvi -
selõinek személyazonosító igazolványa;

– nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának

gyakorlásáról;
– a szabad mozgás és tartózkodás jogá val
rendelkezõ nem magyar állampol gá rok
Magyarországon történõ beiskolázáshoz
szükséges dokumentumok: regisztrációs
igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve ál-
landó tartózkodási kártya;
– nyilatkozat arról, hogy a szülõ valamelyik
egyházi jogi személy által szervezett hit- és
erkölcstan oktatást, vagy az állami erkölcs-
tan oktatást igényli gyermeke számára.
Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései értelmében
Magyarországon – az Nkt.-ben meghatáro-
zottak szerint – minden gyer mek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban részt ven-
ni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét be tölti, leg ké -
sõbb az azt követõ évben tankötelessé vá-
lik. A Rendelet 21. § (1) bekezdése értel-
mében a tankötelezettség megkezdésének
feltétele a gyermek iskolába lépéshez szük-
séges fejlettségének megléte, annak igazo-
lása. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmé-
ben az általános iskola köteles felvenni azt
a tanköteles tanulót, aki életvitel sze rûen az
általános iskola körze tében la kik (kötelezõ
felvételt biztosító iskola). 
A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései elõ ír -
ják, hogy az adott évben tan kö teles korba
lépõ gyermeket a szülõ április 1-je és ápri-
lis 30-a között – a járási hivatal által közle-

ményben vagy hirdetményben közzé tett
idõ pontban – köteles beíratni a lakóhelye
szerint illetékes vagy a választott iskola
elsõ évfolyamára. Amennyiben a választott
iskola igazgatója a gyermek felvételét el -
uta sító döntést hoz, a szülõ a gyermekét a
döntés jogerõre emelkedését követõ öt na-
pon belül köteles beíratni a kötelezõ fel -
vételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.
A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében
az iskola igazgatója a gyermek felvételérõl
tanulói jogviszonyt létesítõ vagy a kérelmet
elutasító döntést hoz. 
A kérelemnek helyt adó döntést az iskola
igazgatója írásban közli kiskorú tanuló
esetén a szülõvel. Az Nkt. 37. § (1)-(3) be-
kezdéseiben foglaltak értelmében a neve-
lési-oktatási intézmény a gyermekkel, a ta-
nulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli
a tanulóval, a szülõvel. Az iskola felvételi
kérelmet eluta sító döntése ellen a szülõ – a
közléstõl, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül – a
tanuló érdekében eljárást indíthat. 
A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet
az iskola fenntartójának (Sárvári Tankerületi
Központ) kell címezni, és az iskola igazga-
tójánál kell benyújtani. A tanulói jogviszony
létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tekinteté-
ben az iskola fenntartója jár el és hoz nyolc
napon belül másodfokú döntést.

Közlemény a tanköteles gyermekek általános iskolai beíratásáról
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Igazi zeneszínházi élményben lehetett
része annak, aki jegyet váltott a Sárvári
Oratórikus Kórus március 3-i elõ adá sára.
A zenekedvelõ közönség „Az élet ke -
nye re” címû, Lukács evangéliuma alap-
ján készült musicalt tekinthette meg a
mûvelõdési központ színháztermében. 

A Jézus életét bemutató mû magyar
szövegû változatát dr. Szalai Ferencné,
a kórus karnagya készítette. A Ma -
gyarországon egyedülálló módon, mo-
dern zenei megformáltsággal alkotott
zenemû a Megváltó életének legfonto-
sabb eseményeit mutatta be 11 zenés
tételben. A vidámsággal és örömzené-
vel tarkított, táncbetétekkel színesített,
közel nyolcvan énekest felvonultató

elõadásban olyan történetek elevened-
tek fel, mint a betlehemi születés, Jézus
bemutatkozása a názáreti zsinagógá-
ban, a tanítványok elhívása, a passió
története, valamint a feltámadás utáni
találkozás a tanítványokkal; de Jézus ta-
nításai, legfontosabb példabeszédei is
megszólaltak a zene és a színjátszás
nyelvén, köztük az irgalmas szamaritá-
nus, és a tékozló fiú története is. Az
énekszólókra és négyszólamú vegyes
karra írt darabban az oratórikus kórus
feladata, akárcsak az ókori görög szín -
há zak esetében, hogy megerõ sít sék és
összefoglalják a látottakat, a cse lek -
ményt párbeszédek és szólóénekes ve-
zeti fel. A darab központi alakja termé-
szetesen Jézus, illetve a bibliai történe-

teket hallgató gyerekek, akiket az ora -
tórikus kórus gyermekkórusának tagjai
játszottak, a dalokat egy kisebb zene-
kar, zongora, gitár, fuvola és dob kísér-
te. A zenei stílusok keveredése fiatalos
lendületet adva minden korosztálynak
könnyed kikapcsolódást nyújtott, hiszen
a gospel, dzsessz, soul, blues, rock épp -
úgy felcsendült a mûsor ban, mint a hé-
ber és szláv dallamvilág, valamint némi
eredeti gregorián hangzás is. 

»REINER ANITA

„Az élet kenyere”
A sárvári kórus musical elõadása

Nem elõször koncertezett városunkban
a népszerû Alma Együttes. Ezúttal is-
mét a gyermekszínház bérletbe be -
építve, az évadzáró elõadásaként lé p -
tek közönség elé a mûvelõdési köz-
pontban, március 9-én. A zenekar
délelõtt az óvodások, délután az isko-
lások körében adott fergeteges hangu-
latú koncertet. 

A 22 éve alakult Alma Együttes kez -
detben felnõtteknek zenélt, de egy vé-
letlen felkérés kapcsán olyan sikeres
gyerekkoncertet adtak, hogy onnantól
több helyre is hívták õket, és rövid idõn
belül azon kapták magukat, hogy már
csak szinte gyerekkoncertjeik vannak.
Az egyedi stílusú etno zenét játszó
együttes improvizatív módon kezeli a
táncos-zenés együttlétet: a gyerekek,

sõt a felnõttek is aktív részesei és for-
málói sok vidámsággal, jókedvvel
fûszerezett mûsoruknak. Si ke rük kulcsa
a gyermeklelket meg érin tõ õszinte ség -
ben, a nevetõ és „tánc-izmokat" egya-
ránt megmozgató képes ségük ben rej -
lik. Mindebbõl nem volt hiány a pénte-
ki két koncerten sem, hiszen az együt-
tes tagjai mindent beleadtak repertoár-
juk gazdag palettájáról sok elemet fel-
villantva, így a lelkes ovis és iskolás se-
reg találkozhatott például a Ganxsta
Zoli stílusban elõadott „gyerekbarát
döglégydal”-tól kezdve az intergalakti-
kus sebességgel bemutatott „Nád a há-
zam teteje”-ig sok más egyéb ritmikus,
pörgõs muzsikával. A koncertélmény
hatása pedig célba ért: együtt éneklés,
tapsvihar, és tomboló jókedv jellemez-
te a programot. »REINER ANITA

A celldömölki Soltis Lajos Színház volt
a házigazdája annak a nemzetközi
mûhelytalálkozónak, mely egy friss
kezdeményezésnek köszönhetõen az
elmúlt héten került megrendezésre
elõször, a Kemenes Vulkánparkban.

A program ötletgazdája Makkos István,
a Vas Megyei Kormányhivatal munka -
társa, akinek felhívására gyûltek össze
február 27-én annak a nemzetközi
együttmûködésnek a résztvevõi, akik
céljukként tûzték ki a kulturális hálózat
kiépítését és a vidéki kultúra színe -

sítését. A mûhelytalálkozón a 38 éves
Soltis Lajos Színház mellett részt vett
az Erdõszentgyörgyi Bodor Péter Mû -
ve lõdési Egyesület, az Osonó Színház
Sepsiszentgyörgyrõl, a szlovákiai Õrs új -
falu magyar színtársulata, valamint a
Corvinus–Magyar Osztrák Baráti kör is
képviseltette magát. A mûhely ta lál -
kozó fókuszában elsõsorban a tapasz-
talatcsere állt, a beszélgetések a szín -
ház megújulásáról, a mûvészeti ág kí -
sér leti lehetõségeirõl és a közönséggel
való intenzív interakcióról szóltak.

»NN

Egy szelet az Almából

Mûhelytalálkozó a kultúra jegyében

Celldömölkön a Kossuth u. 16.
sz. alatt 2. emeleti 35 m2-es
lakás 2018. február 1-tõl min.
egy évre kiadó. 
Telefon: +36 70 9412077.

Albérlet kiadó a városközpont-
ban (42 m2). 
Telefon: +36 20 9624202. 

» APRÓHIRDETÉS

Nõnap alkalmából március 8-án a
politikai szervezetek képviselõi is kö-
szöntötték a hölgyeket a celldömölki
piactéren. Az MSZP-P képviseletében
Fehér László és dr. Horváth Attila or -
szág gyûlési képviselõjelölt vörös szeg -
fûvel ajándékozták meg az éppen arra
járó hölgyeket. 

A nõket köszöntötték
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Az újév beköszöntével elsõ hónapunk, ja-
nuár sem ígérkezett unalmasnak celldö-
mölki gimnazistaként. Az intézmény
2016-ban megnyert Erasmus+ pályázata,
a „Migration in Europe” utolsó elõtti állo-
másához érkeztünk. Iskolánk hét tanulója
– Szücs Boglárka 9.H, Vesz prémi Péter
9.H, Bándoli Bianka 10.H, Kovács Kitti
Panka 10.H, Nagy Natália 10.H, Rozman
Lídia 10.H és Kiniczky Mátyás 11. H osztá-
lyos tanuló – a hónap utolsó napjaiban
Dél-Olasz or szágba utazhatott. A diákokat
Sipos Ti bor igazgató úr, Dr. Lennerné dr.
Patkó Ildi kó a projekt koordinátora és Sza -
kácsné Bindics Tünde tanárnõ kísérte el.

A celldömölki projekttalálkozó alkalmával
megismert partnereinkhez január 28-án,
fagyos vasárnapi napon indultunk. Mind -
nyájan nagyon izgatottak voltunk az uta -
zás és az elkövetkezendõ hét miatt. Leg -
többen még soha sem tapasztaltuk a re-
pülés élményét. A holland, spanyol diá-
kok érkeztek meg legkorábban Pugliába,
mivel õk már a péntek délutánt ott töl-
tötték. A fe lejt hetetlen repülõút után a
német diákokkal közösen érkeztünk meg
célpontunkhoz, az andriai Liceo Nuzzi is-
kola elé, ahol a mostani projekttalálkozó
került megrendezésre. A várva várt talál-
kozás, mindent felülmúlt. Mindenki na-
gyon boldog volt, hogy több hónap után
újra találkozhatott partnerével.
A következõ napokban különféle progra-
mok és projektmunka vette kezdetét.
Hétfõn ismertették velünk a csapatok be-
osztását és a kidolgozandó felada tokat. A
projekt fõ témája az európai migráció
kérdése volt: a migráció típusai, statiszti-
kák a migrációról, az európai polgárság,
munka más orszá gok ban, a menekültek
felelõssége és a migráció hatása a saját
országainkban. Az egyik napon Olasz -

országban élõ me ne kültekkel el is talál -
koztunk. Elme sélték szülõföldjük (Ghána
és Pakisz tán) elhagyásának okait, veszé-
lyes útjukat Európába és beilleszkedésü-
ket új hazájukba.  A megfogalmazott és
kidolgozott témákat feltöltöttük a közös
kommunikációs oldalra, az etwinningre,
a twinspace felületre. A pénteki, utolsó
projektnapon minden csapat ismertette a
kutatómunka során kapott eredménye-
ket angol nyelven. 
A hét nem csak a munkáról szólt. Hétfõ
délután a Castel del Monte várat látogat-
tuk meg, amely a Világörökség része.
Kedden a csodálatos Matera városába
utaztunk el, amely szintén a Vi lág örökség
része és 2019-ben Európa kulturális fõvá -
rosa lesz. A következõ nap délutáni
óráiban a tengerparton fekvõ Barletta vá-
rosában tettünk kellemes sétát. Csütör -
tökön a közeli sólepárlónál, ami Euró -
pában a második legnagyobb és délután
visszatérve An driában a Mucci múzeum-
ban folytattuk kirándulásunkat. A Mucci
drazsé és konfetti az egyik legkedveltebb

édesség és Andriában készítik, ezért helyi
finomságnak számít. Az utolsó közös es-
tén búcsúbuli alkalmával köszöntünk el
holland, spanyol, német ismerõ se inktõl
és olasz vendéglátóinktól. A projektmun-
ka márciusban folytatódik online formá-
ban a partneriskolákkal egy projekthét
keretében itthon az is ko lában, a követ -
kezõ projekttalálkozóra pedig májusban
kerül sor Hollan di á ban.Úgy gondolom,
hogy rengeteg élménnyel és tapasztalat-
tal gazdagodtunk ez alatt az egy hét alatt.
Sok új barátot és tudást szereztünk, gya-
koroltuk az angolt, megismerhettünk egy
másik európai országot, amiért nagyon
hálásak vagyunk! Köszönjük, hogy részt
vehettünk ebben a projektben és úgy ér-
zem, szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat, hogy itt élhetünk Euró pában.

»NAGY NATÁLIA 10. H OSZTÁLYOS TANULÓ

CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM

Egy hét, négy nemzet egy olasz városban, Andriában

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a felnõtt és gyermekszínház bér-
leten kívül az ifjúság számára is kínál
minden évben elõadás so ro zatot, melynek
keretében komolyzenei hang verseny-
látogatásra nyílik lehetõsége a fiatalok-
nak.

A 2017/18-as évad má sodik elõ adá sára
február 23-án került sor, a koncerten a
Savaria Szimfonikus Zenekar zenélt.
Ahogy a többi ifjúsági elõadás, úgy a
„Muzsikaval kád” címet viselõ össze állí tás
is elsõsorban a zenekari mûvek sok -
színûségének meg ismer te tését, a zenei
érdeklõdés felkeltését célozta meg, nem
mellesleg muzikális élményt adva hozzá-
járult az ifjúság zenei isme re tei nek bõví -

té séhez is. A zenés programban többek
között Mo zart, Haydn, Bach, Rossini
népszerû mûveibõl adott elõ részleteket a
zenekar Thomas Kornél karmester ve-
zényletével, igazi interaktív élményt nyúj -
tva a közönség sora i ban ülõ diák ság nak.
Az amerikai szü le tésû karnagy – aki kulcs-
fontosságúnak tartja az ifjúság zenei ne-
velését –, gondoskodott arról, hogy ne le-
gyen unalmas a koncert senki számára.
Voltak, akiket a „Csil la gok háborúja” címû
film sajátos hang sze relésben elõ adott be-
tétdala, másokat a rögtönzött „vezény lés-
óra” nyû gö zött le, miközben új ismere-
tekre is szert tehettek a ritmus, szólamok,
és hangszerek világából a rendhagyó
ének órának is beillõ program által.

»REINER ANITA

„Muzsikavalkád” az ifjúságnak

Ugyancsak a nemzetközi nõnap alkal-
mából a Fidesz-KDNP képviseletében
Ágh Péter országgyûlési képviselõ és
Szücs Dávid önkormányzati képviselõ
sárga tulipánnal kedveskedtek a szeb-
bik nem tagjainak.

Virággal kedveskedtek
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Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának polgármestere pá-
lyázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ aláb-
bi költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadásá-
ra: Celldömölk, Sági u. 188/A/2.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, 1+3 fél szoba, konyha,
étkezõ, kam ra, elõtér, folyosó, 2 fürdõszoba WC-vel.
Területe: 81 m2. Bérleti díja: 42.363 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez iga-
zítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2018. már ci us 19-tõl telefonon
történõ elõ zetes egyeztetés alapján hétfõ–csütörtök 8–16,
péntek 8–12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.
(hétfõ) 9 óráig 
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.
Pályázati adat lap átvehetõ a Közös Önkor mány za ti Hi va -
tal vagyon ke ze lõ jé nél. A borítékra rá kell írni, hogy „La -
kás pá lyázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét. 
A beérkezett pályázatok felbon tá sára 2018. március 26-
án (hétfõ) 10 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati
Hiva tal tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el,
aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja
vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén az aján lat -
tevõk között licitet tartunk a borí tékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés meg kötésekor a leendõ
bérlõ köteles 2 havi lak bér nek megfelelõ összeget óvadék
címén befizetni, valamint a bérleti szerzõdést köz jegyzõi
okiratba kell foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli. A
bérbeadás idõtar ta ma: ha tározott idõre, legfeljebb 5 évre
szóló bérleti szerzõdés köthetõ a la kásra. Szerzõdéskötés
és bérbeadás várha tó idõpontja: 2018. március 27.
További információ a Közös Önkor mányzati Hivatal
ügyintézõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös iro-
da, illetve a 95/777-813-as vagy a 06/70-977-1318-as
telefonon kap ható.

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának polgármestere pá-
lyázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ aláb-
bi költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadásá-
ra: Celldömölk, Hollósy tér 8. 2/2.
A lakás jellemzõi: komfortos (gázkonvektoros), szoba,
konyha, kam ra, fürdõszoba, WC, közlekedõ, elõ tér.
Területe: 33 m2. Bérleti díja: 20.295 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a pia ci értékrendhez iga-
zítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2018. már cius 19-tõl telefonon
történõ elõ ze tes egyeztetés alapján hét fõ–csü törtök 8–16,
péntek 8–12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje:  2018. március 26.
(hétfõ) 9 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. 
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal
vagyon ke ze lõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy „La -
káspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontá sára 2018. március 26-
án (hétfõ) 10 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati
Hivatal tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el,
aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja
vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén az aján -
lattevõk között licitet tartunk a borítékbontást köve tõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés meg kötésekor a leendõ
bérlõ köteles 2 havi lakbér nek megfelelõ összeget óvadék
címén befizetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi
okiratba kell foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli. A
bérbeadás idõtar tama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre
szóló bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra. Szerzõdéskötés
és bérbe adás vár ható idõpontja: 2018. március 27.
További információ a Közös Önkor mányzati Hivatal
ügyinté zõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös iro-
da, illetve a 95/777-813-as vagy a 06/70-977-1318-as
telefonon kap ható.
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Rendezvénykínálat
Sokrétû kínálattal várják a város lakóit
az önkormányzat, az intézmények,
különbözõ szervezetek a rendezvé-
nyek tekintetében az év során. Az

alábbiakban a legfontosabbakat (és
már ismerteket) soroljuk fel. A
részletekrõl a rendezvények elõtt
adunk tájékoztatást lapunk hasábjain.

Idõpont Rendezvény

Április 1. Családbarát fürdõ –díjátadás a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõben

Április 6. XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Vas megyei válogatója

Április 20–22. Tulipánfesztivál

Április 22. Bárdos Fesztivál

Május 7. Gyereknap a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõben

Május 12. Nemzetközi sakkverseny 

Május 25–27. Celldömölki Makett-kiállítás és Verseny

Május 26–27. Alsósági Tavaszi Napok

Június 2. „ART 2018” – Fogyatékkal élõk kulturális fesztiválja

Június 2. Megemlékezés a Trianoni keresztnél

Június 3. Ki mit gyûjt? – Éremgyûjtõk országos cserenapja

Június 7–10. IX. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó

Június 9–10. Dömölki Napok

Június 17. Jó tanuló, jó sportoló rendezvény

Június 23. Múzeumok éjszakája

Június 25–30. I. Gyermek Soltis Tábor

Július 2–8. XXI. Rendezõket és Színjátszókat Képzõ Nemzetközi Tábor

Július 7. Kráter-koncert az Ataru Taikoval

Július 14. Izsákfai Falunap

Augusztus 19. Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ születésnapi rendezvénye

Augusztus 20. Állami ünnep

Szeptember 22. Trianoni kereszt felállításának napja

Szeptember 28–30. Sághegyi Szüreti Napok

Augusztus 19. Vulkán Fürdõ-születésnap

Augusztus 20. Az államalapítás ünnepe

Augusztus 25. 1Úton” zarándoklat a családokért

Szeptember 8–9. Celli Búcsú – egyházi ünnep

Szeptember 16–22. Európai Mobilitási Hét

Szeptember 24–november 11. Múzeumok Õszi Fesztiválja a Kemenes Vulkánparkban

Szeptember 30. VulkánSág Szíve

Október 5. Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére

Október 23. Nemzeti ünnep az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére

December 1., 8., 15., 22. Adventi gyertyagyújtások
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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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 Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú 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.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

CVSE KSZ – Szombathelyi Egyetemi Spor -
t egyesület 59-41 (22-13,8-6,23-10,6-
12), bajnoki kosárlabda-mérkõzés, fel -
sõ házi rájátszás a 4 közé jutásért, 1.
mér kõzés, Celldömölk, 75 nézõ, vezet-
te: Németh András, Magyar Gyöngyi.
CVSE KSZ: Esztergályos M. 6/0, Németh
B. 2/0, Szabó B. 17/6, Orbán T. 12/0,
Rozmán K. 9/3.
Csere: Bíró E. 3/3, Hérincs R., Gaál T.,
Kovács K. 5/0, Somogyi Á. 5/0, Kovács
B. Játékos-edzõ: Szabó Bence.
Az alapszakaszt hibátlanul megnyerõ
házigazdák ezúttal is esélyesebbnek
számítottak megyeszékhely-beli ellen-
felüknél, ám ez nem jelentette azt,

hogy könnyed labdázgatásra gyûltek
össze ezen az estén a felek a CVSE-
Swietelsky Arénában. Enyhe hazai fö -
lénnyel kezdõdött a találkozó, maga-
biztosan szórta kosarait a Cell, de ezek-
re a kosarakra sok esetben válasza is
volt a vendégeknek. Az elsõ negyed
második felére sikerült megnyugtatóvá
tenni fölényüket a házigazdáknak, így
a második tízpercre talán kicsit elké-
nyelmesedtek. A szombathelyiek eb-
ben a szakaszban mindössze 6 pontig
jutottak, de a CVSE sem rendezett
pont fesztivált, ugyanis a 8 egység,
amit szereztek, aligha nevez he tõ sok -
nak. A félidõre11 pontos elõny re tudott

szert tenni Szabó Bence alakulata, nem
dõlhettek hátra tehát a hazaiak a foly-
tatásban sem. A harmadik negyed az -
tán eldöntötte a két fél elsõ mérkõ zé -
sének végkimenetelét, hisz ebben a
játékrészben a meglévõ 11 pontos
elõny höz még 13-at hozzápakolt a Cell,
ezért hiába nyerte meg az utolsó fel vo -
nást a SzoESE, a két gyõzelemig tartó
párharc elsõ sikerét a CVSE KSZ köny-
velhette el. 
A visszavágót Szombat he lyen vívja a két
csapat, a harmadik összecsapásra pedig,
amennyiben ez szük ségessé válik, a
CVSE-Swietelsky Arénában kerül sor.

»CSUKA LÁSZLÓ

A felsõházban is gyõztek kosarasaink

A felsõházi rájátszás további eredményei

A 2017/2018-as idény jelenlegi állása

BC Olad – Vépi Kosárlabda Csapat 63-34
9700.hu Ingatlan – S.A.K.K. 47-35
Autó Egyed HSE Vasalja – Vasi Kosár
Klub 48-64

Vépi Kosárlabda Csapat – BC Olad 59-55
S.A.K.K. – 9700.hu Ingatlan 42-58
Vasi Kosár Klub – Autó Egyed HSE Vas -
al ja 43-34

Két gyõzelemmel a 4 közé jutott:
9700.hu Ingatlan, Vasi Kosár Klub, a
többi mérkõzést lapzártánk után ját-
szották.

NÉV M GY D V LG KG P

1. Sárvár 15 15 0 0 54 6 45

2. Celldömölk 15 12 2 1 47 9 38

3. Répcelak 15 8 4 3 20 15 28

4. Körmend 15 8 2 5 36 17 26

5. Jánosháza 15 8 2 5 27 31 26

6. Szentgotthárd 15 8 1 6 22 23 25

7. Lukácsháza 15 7 4 4 28 26 25

8. Egyházasrádóc 15 7 1 7 30 26 22

9. Király SZE 15 6 2 7 30 30 20

10. Vép 15 6 2 7 21 25 20

11. Vasvár 16 6 1 9 39 37 19

12. Kõszeg 15 5 2 8 25 36 17

13. Rum 15 3 1 11 16 32 10

14. Rábapaty 15 2 2 11 17 48 8

15. Ikervár 16 2 1 13 25 65 7

16. Vasszécseny 15 4 1 10 30 41 0 (-13)

16. 05. 01. 17.00 Vasvár CVSE

17. 03. 30. 16.00 CVSE Répcelak

18. ? Lukácsháza CVSE

19. 03. 17. 15.00 CVSE Jánosháza

20. 03. 25. 16.00 Rum CVSE

21. 04. 01. 16.00 CVSE Sárvár

22. 04. 08. 16.00 Vép CVSE

23. 04. 14. 16.30 Király SZE CVSE

24. 04. 22. 16.30 CVSE Vasszécseny

25. 04. 29. 16.30 Ikervár CVSE

26. 05. 05. 17.00 CVSE Körmend

27. 05. 12. 17.00 Szentgotthárd CVSE

28. 05. 19. 17.30 CVSE Rábapaty

29. 05. 27. 17.30 Egyházasrádóc CVSE

30. 06. 03. 17.30 CVSE Kõszeg

A 2017/2018-as idény tavaszi sorsolása
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A ma már világszerte ismert családi vállalkozás, a Wewalka frisstészta gyártó 1987‐ben mestercukrászatként alakult. 
Celldömölki telephelyünk további terjeszkedésünk szempontjából központi jelentőséggel bír, és tovább erősödik. 

Székhelyünk Ausztriában, Bécstől délre található. Nemzetközi márkák és kereskedők partnerei vagyunk, termékeinket közel 
30 országban értékesítjük, valamint az USA‐ban értékesítési központokat működtetünk. Több, mint 500 munkatársunk szakmai tudásával,

szociális kompetenciáival és továbbképzésre való motivációjával tűnik ki. 
A Wewalka Akadémián magasan képzett trénereink gondoskodnak csapatunk folyamatos oktatásáról és továbbképzéséről.

Friss tészta gyártósorunk bővítéséhez azonnali kezdéssel keresünk munkatársakat a következő pozícióba:
TÉSZTAKEVERŐ

Ideális élelmiszeripari végzettségű jelentkezők számára, 
akár pályakezdőknek is.

Feladatok
– az előírt munkautasítások, higiéniai, biztonsági előírások betartása

– a visszamaradó tészta és a nyersanyagok helyes tárolása
– mérési munkák megfelelő elvégzése
– az előírt dokumentumok pontos kitöltése

RAKTÁROS
Új típusú targoncás jogosítvánnyal rendelkezők számára.

Szakmai kompetenciák: 
– élelmiszeriparban szerzett tapasztalat
– raktározási munkafolyamatokban szerzett tapasztalat
– számítógépes ismeret
Személyes kompetenciák: 
– önálló munkavégzés, – szorgalom, nyitottság új feladatok elsajátítására,
– csapatorientált, terhelhetőség

A régió hosszú távú munkaadójaként számos előnyt tudunk Önnek nyújtani:
– Biztos munkahely egy folyamatosan növekvő vállalkozásban. – Prémiumrendszer, Egészségpénztári kártya jogosultság, Erzsébet kártya feltöltés,
ingyenes gyümölcs minden dolgozó számára. –Tervezhető 3 műszakos műszakrend. Túlóra vállalása. – Saját dolgozói buszjárat. Tömegközlekedéssel
való bejárás esetén 100%‐os támogatás. – Rendszeres infónapok és céges rendezvények. – Karrierlehetőség; szakmai és személyes fejlődési lehetőség a
saját Wewalka Akadémiánknak köszönhetően. 

Ha szívesen végzi munkáját csapatban, megbízható személyiségnek tartja magát, csatlakozzon 
egy tradicionális családi vállalkozáshoz ahol fő érték a Bizalom és Egymásra f igyelés. 




