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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
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Fehér László a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület és az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület polgár-
mesterjelöltje. A két civil szervezet júni-
us 20-án bemutatta az októberi önkor-
mányzati választáson induló képviselõ -
jelöltjeit is.

A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek általános választása
2019 októberében lesz, azonban az
államfõ még nem jelölte ki az idõ -
pontot. Az õszi választáson a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sülettel koalícióban indul, a két civil
szervezet közösen nevezi meg jelöltjeit.

Polgármesterjelöltjük Fehér László, a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület elnöke: – 1994 óta vagyok
önkormányzati képviselõ a 3. sz. vá-
lasztókerületben, 2002 óta polgármes-
terként szavaztak bizalmat a város la-
kói. Városvezetõként mindig is Celldö -
mölkért tevékenykedtem, igyekeztem
a mindenkori képviselõ-testületekkel és
országgyûlési képviselõkkel együtt dol-
gozva minél több pályázati forrást
Celldömölkre hozni, hogy városunk fo-
lyamatosan fejlõdhessen. Három ciklus
óta tagja vagyok a megyei közgyû -
lésnek, ahol az uniós pályázatok elõké -
szítése is folyik. Az átgondolt tervezés-
nek köszönhetõen már most felkészü-
lünk arra, hogy 2021-tõl 2027-ig mit
szeretnénk megvalósítani. Kiemelt ter-
vünk, hogy bõvítsük az ipari területet,
és mivel komoly lépéseket tettünk a
turizmusfejlesztés terén, ezt a munkát
is szeretnénk minél teljesebbé tenni. Az
eddigi ciklusokban komoly intézmény-
fejlesztéseket, korszerûsítéseket hajtot-
tunk végre, a következõ idõ szak ban az
utak, járdák felújítása élvez elõnyt. A 3.
számú választókerület képviselõ jelölt -
jeként indulok továbbra is.
Az 1. számú választókerületben Marics
Sándorné, az Együtt Celldömölk Váro -
sért Egyesület elnöke indul: – 2014-ben

kompenzációs listán kerültem be a
kép viselõ-testületbe, nem volt körze-
tem, ezért igyekeztem az egész város
érdekeit szem elõtt tartani. Most az 1-
es körzetben indulok képviselõ je lölt -
ként, megválasztásom esetén, hason-
lóan elõdömhöz, Benkõné Remport
Lillához, elsõsorban a városrészért sze-
retnék dolgozni.
A 2. számú választókerületben Karádi
Mihály indul, aki nem tagja egyik
egye sületnek sem, de magáénak tud-
hatja mindkét civil szervezet támoga-
tását: – Képviselõként, valamint a Vá -
ros fejlesztési és Költségvetési Bizottság
elnökeként örülök annak, hogy nagyon
sok mindent sikerült elérni a városban,

bármiféle felújításról legyen is szó,
mindegyik az egész város érdekét szol-
gálta, a komfortosabb ittlétet. Ezután is
azon leszünk, hogy megtegyünk min-
dent Celldömölkért.
A 4. számú választókerület képviselõ -
jelöltje Gasztonyiné Fódi Zita, a Cse lek võ
Összefogással Celldömölkért Egye sület
tagja: – 1994–1998 között négy évig vol-
tam a körzet képviselõje, majd több cik-
luson keresztül a humán/oktatási bizott-
ság tagja voltam, és ma is tagja vagyok.
Negyven éve dolgozom óvodában, a
Celldömölki Városi Óvoda intézmény -
vezetõje vagyok. Nagyon jól ismerem a
városrészt, ebben a körzetben lakom, is-
merem az ott élõ embereket, és jó a
kapcsolatom velük, aki ismer, az tudja,
hogy a tenniakarás, a segítõkészség és
az empátia jellemzõ rám.
Az 5. számú választókerületben új jelölt-
ként Hencz Kornél méretteti meg magát,
a Cselekvõ Összefogással Cell dö mölkért
Egyesület tagjaként, vállalkozó és a Vas
Megyei Súlyemelõ Szö vetség elnöke: –
Megtiszteltetésként élem meg, hogy
képviselõjelöltként indulhatok a helyi
önkormányzati választásokon. Ez új elem
az életemben. eddig, ha bármibe bele-
fogtam, mindig igyekeztem százszázalé-
kosan teljesíteni, akár a sportról, akár a
vállalkozásról volt, van szó. Itt is szeret-

nék maximálisan teljesíteni. 
A 6. számú választókerületben Söptei
Józsefné alpolgármester asszony indul:
– Képviselõjelöltként elmondhatom,
hogy mindig is az egyik legnehezebb
helyzetben lévõ körzet volt a 6. sz. vá-
lasztókörzet, a sok földes utcájával, a
leromlott városrészével. Éppen ezért az
elmúlt ötéves ciklusban ebben a kör-
zetben valósult meg a legtöbb útfelújí-
tás, parkolók készültek el, és nagyon jó
elõkészítettsége van a Horváth Elek ut-
cai rész rehabilitációjának. Alpolgár -
mes terként és az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület tagjaként úgy ér-
zem, amióta a civil szervezetek tettek
erõfeszítéseket arra, hogy polgármes-

tert és képviselõjelölteket állítsanak,
azóta békés, nyugodt választási éveket
tudhatunk magunk mögött, ahol a
munka és a városlakók érdekeinek a
képviselete volt mindig a cél.
A 7. sz. választókerületben Kovácsné
Söptei Valéria indul, aki szintén az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület tagja. Jól
ismeri az alsóságiakat, az izsákfaiakat, a
problémáikat. Az egyik háziorvosi kör-
zetben dolgozva napi kapcsolata van az
ott élõkkel, képviseli az érdekeiket a je-
lenlegi képviselõ-testületben is.
A 8. sz. választókerületben dr. Kovács
Zoltán háziorvos, járási ügyeletvezetõ
orvos indul, magáénak tudva mindként
civil szervezet támogatását. Erdélyi
Antal után õ vezeti az Alsósági–Izsákfai
Részönkormányzatot: – Az elmúlt cik-
lusban sikerült felújítanunk a Celldö -
mölk–Alsóság közötti kerékpárutat, a
Martinovics és a Móricz Zsigmond utcá-
kat, kiépítenünk az izsákfai csatorna-
rendszert, Alsóság központjának felújí-
tása végtervezõi státuszban van.
Szeretném folytatni a képviselõ-testü-
letben a városrészért folytatott munkát.
Fehér László hangsúlyozta, hogy bízza-
nak benne és képviselõjelölt-társaiban,
támogassák õt és a csapatának tagjait,
hiszen együtt még többet tudnak tenni
Celldömölkért.               »LOSONCZ ANDREA

Bemutatkoztak a civil szervezetek képviselõjelöltjei
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A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola június 14-én tartotta tanévzáró
ünnepélyét. A rendezvény keretében a
végzõs nyolcadikosok is elbúcsúztak is-
kolájuktól.

Miután a két nyolcadik osztály negyven
végzõse a ballagók szentmiséjén vett
részt a kegytemplomban, az ünnepség
az iskolaudvaron folytatódott. A ballagá-
si ünnepély nyitányaként Bende Zsóka 6.
b osztályos tanuló szavalta el Gárdonyi
Géza: „Írás a Bibliába” címû versét, majd
két nyolcadik osztályos diák, Gudui
Eszter és Takács Vivien énekelte el a
„Nézz rám, Istenem…” címû dalt.
A 7. osztályosok nevében Jánossy Júlia
búcsúzott 8. osztályos társaitól, majd a
két ballagó osztály nevében Nagy Má -
té 8. a osztályos tanuló mondta el bú-
csúzó gondolatait, aki beszédében az
emlékidézésre, és visszatekintésre he-
lyezte a hangsúlyt.
A Kazinczy-jelvény arany fokozatát bir-
tokló Sarlós Amina, 8. b osztályos tanu-
ló Jobbágy Károly „Búcsúzó” címû ver-
sével köszönt el szeretett iskolája kö -
zös ségétõl, majd Czupor Attila igazgató
ballagási beszédét hallhatták az egy -
be gyûltek. Az intézményvezetõ két
fon tos értékre hívta fel a végzõsök fi-
gyelmét: a hálára és elégedettségre,
továbbá kiemelte, hogy bízzanak Krisz -
tusban, hiszen õbenne van a gyõzelem
útja. Az intézményvezetõ arra is ráirá-
nyította a ballagók figyelmét, hogy a
világban rájuk váró sok csábító ajánlat
ellenére az igazi örömöt hosszas, ne-
héz küzdelemmel szerezzék meg. 

Az iskola énekkara „A szeretet nem fogy
el sosem…” címû dallal búcsúzott a 8.
osztályosoktól, majd a ballagási ceremó-

niával kezdõdött ünnepély tanévzáróval
folytatódott, melynek kezdetén két har-
madikos diák a vakációról szavalt.
Tanévzáró gondolatait Németh Tamás
református lelkész osztotta meg a je -
lenlevõkkel, aki a zsoltárok könyvé bõl
idézve buzdította a diákságot az elõt tük
álló vakáció értelmes kihasználására,
miszerint: „Taníts úgy számlálni napja-
inkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” 
A lelkész után Celldömölk Város Ön -
kormányzata nevében Fehér László
polgármester mondta el köszöntõjét,
elsõsorban a végzõsökhöz szólva.
Két végzõs tanulónak, Gudui Eszternek
és Czupor Annának az iskola alapítvá-
nyának elnöke alapítványi díjakat adott
át nyolc éven át tanúsított teljesítmé-
nyükért és közösségi munkájukért, a
rendezvény végén pedig Németh Zol -
tán plébánostól és Czupor Attila igaz-

gatótól vehettek át könyvjutalmakat az
iskola kitûnõ és jeles bizonyítványt
szerzett tanulói. A tanévzáró keretében
búcsúztatták az iskola nyugdíjba vonuló
pedagógusát, Lendvay Istvánnét, aki 21
évet töltött a Szent Benedek iskolában.

A búcsúzó tanárnõt Czupor Attila igazga-
tón kívül Fehér László polgármester és
Farkas Gábor jegyzõ is köszöntötte a vá-
ros nevében.

***
181 tanítási nap után június 21-én a
Celldömölki Városi Általános Iskolában
is lezárták az osztálynaplókat, ezzel a
2018/2019-es tanévet. 

A ballagó nyolcadik osztályosok mene-
te az iskolától indulva, a városon át ve-
zetett a Szentháromság térre, ahol a
tanévzáró ünnepségre már felsorakoz-
tak fiatalabb diáktársaik. A köszöntõk
sorát Rozmán László, a Sárvári Tan -
kerületi Központ igazgatója nyitotta
meg, aki elmondta, hogy a sikeres tan-
évzárás a kollégák, vezetõk, tanulók és
szülõk közös munkájának eredménye, a
ballagóknak útravalóul pedig azt üzen-

Tanévzárók a város iskoláiban

A tanévzárók sorát idén is az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
nyitotta meg. Az intézmény évzáró ün-
nepélyére június 12-én került sor a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színháztermében. 

A 2018/2019-es tanévet lezáró ünnep-
ség a hagyományoknak megfelelõen
tanévzáró hangverseny keretében zaj-
lott, ahol a zeneiskola növendékei kü-
lönféle zenemûvek által mutattak be a
tanév során sikeresen elsajátított hang -
szeres darabjaikból. Az intézmény okta-
tómunkájában nagy hangsúlyt fektet a
kamaramuzsika népszerûsítésére, en-
nek megfelelõen az iskola vonószene-
karának és magánének szakosainak kö-
zös elõadásában felcsendült az „Egyip -

tom hercege” címû musical népszerû
betétdala is.
A bemutatók után Bejczi Károly igazga-
tó hivatalosan is lezárta a most vég -
zõdõ tanévet, felsorolva mindazok ne-
vét, akik egész éven át tanúsított szor-
galmas, kitartó munkájukért dicséret-

ben részesültek szolfézsból, illetve zon-
gora, cselló, gitár, furulya, kürt, trombi-
ta, hegedû, fuvola szakokból.
Az igazgató hangsúlyozta, hogy a ze-
neiskola eredményes mûködéséhez a
belsõ, illetve külsõ segítség, támogatás
is elengedhetetlen, így köszönetét fe-
jezte ki a Szülõi Munkaközösségnek,
továbbá kiemelte az önkormányzat er-
kölcsi támogatását, és a Város gond -
nokság gyakori segítségét. 
Az évzáró rendezvény stílusosan a
Europe együttes „Végsõ visszaszámlá-
lás” címû közkedvelt dalával ért véget,
utalva a tanév utolsó napjaira. A fel-
csendült szám összhangzatos megszó-
laltatásához a vonószenekar kiegészül-
ve az ütõsökkel tette teljessé a zenei
hangzást.                            »REINER ANITA

Tanévzáró hangverseny a zeneiskolásokkal
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te, hogy ne az álmaikban éljenek, ha-
nem éljék meg álmaikat, így mindent
meg tudnak valósítani az életükben.
Viola István, a Városi Általános Iskola
igazgatója évértékelõ beszédében el-
mondta, hogy 584 tanuló zárta a
2018/2019-es tanévet, név szerint kie-
melve azt a 106 tanulót, akik kitûnõ bi-
zonyítványt kaptak kézhez egész éves
munkájuk eredményeként. A kimagasló
teljesítményt nyújtó diákok elismerésé-
nek átadása után a nyugdíjba vonuló
pedagógusokat hívták színpadra. A tan-
év lezárásával Sebestyén Lajosné,
Dankáné Harkai Zsuzsanna, Lampértné
Horváth Vero ni ka, Sere gélyné Szabó
Klára és Vécsey Istvánné búcsúzott el az
intézménytõl. A ballagási mûsorban
Badics Zsófia 7. osztályos tanuló kö-
szönt el nyolcadikos társaitól, majd az
iskolazászlóra emlékszalagot kötöttek a
ballagók. A végzõ sök nevében Révfi
Dalma búcsúzott el iskolájuktól, tanára-
iktól, szüleiktõl és diáktársaiktól, majd
az elsõ osztályosok útravalót adtak át
az iskola legidõsebb tanulóinak. Az ün-
nepségen Majthényi László, a Vas me-
gyei közgyûlés elnöke kiemelte, hogy
az általános iskolai ballagás mindig va-
lami újnak a kezdete, a régi közösségek
helyébe újak lépnek a középiskolai
évekkel. Ehhez kívánt erõt és egészsé-
get a végzõsöknek, majd Vio la István
igazgató zárszavában biztató gondola-
tokkal indította útjára a nyolcadikoso-
kat: „Maradj mindig ugyan ilyen. Ne is
értsd, aki bánt. Ragyogj így, töréke-
nyen. Legyen hinnünk valakiben. Így jó,
így szép. Könnyû szívvel repülj tovább.
Így jó, így szép. Bárcsak tudnánk vi-
gyázni rád. Nagyobb bánat sose legyen.
Kicsit sírj, kicsit félj. Semmi baj ne ront-
son el. Maradj mindig ugyanilyen. Így
jó, így szép. Ne nézz körül, csak repülj
tovább. Így jó, így szép. Bárcsak tud-
nánk vigyázni rád. Most elérkezett a
pillanat, hogy ti kívánjatok valamit, va-
lami fontosat, amit az életetek során el
szeretnétek érni.” Ezt a kívánságot gon-
dolatban lufikba zárták a ballagók és

magasba emelve engedték szállni a
széllel.

***
A 2018/2019-es tanévet lezáró ünnep-
ség a nyolcadikosok ballagási ceremó-
niájával vette kezdetét. 
Az ünnepély kezdetén Söptei Józsefné
alpolgármester szólt a megjelentekhez,

elsõsorban az iskolától búcsúzó balla-
gókat köszöntve, akiknek az elõttük ál-
ló továbbtanuláshoz és pályaválasztás-
hoz sikereket és kitartást kívánt. Be -
szédében kiemelte, hogy az alsósági
tagiskolában uralkodó családias légkör
lehetõvé tette a személyre szabott,
egyéni nevelést, oktatást a tanulók
számára, melynek eredményei meg-
mutatkoztak tanulmányi, mûvészeti,
és sporteredményekben egyaránt. 
A ballagókhoz ezt követõen Szabóné
Kiss Ildikó intézményvezetõ intézte
szavait, aki a végzõsöket arra figyel-
meztette, hogy életük egyik legmeg-
határozóbb szakaszának mostani lezá-
rulásával a felelõsségük is nagyobb
lesz, de tisztes helytállással keressék
meg helyüket a világban. 
Miután a Szülõi Munkaközösség két
tagjától is elköszöntek a tanévzáró ke-
retében, Szabóné Kiss Ildikó könyjuta-
lomban részesítette azon végzõsöket,
akik kitûnõ tanulmányi eredményük,
példamutató magatartásuk, tanulmá-
nyi és sportversenyeken elért eredmé-

nyeikért, vagy közösségi munkájukért
rászolgáltak az elismerésre. 
A 7. osztályosok nevében Nagy Eszter
Noémi köszöntötte ballagó diáktársait,
majd Nemes Réka 8. osztályos diák ele-
venítette fel az iskolában eltöltött nyolc
év kedves emlékeit, Szabó Eugé nia Júlia
pedig saját maga által írott versében
foglalta össze búcsúzó gondolatait.
A tanévzáró és ballagás keretében
nemcsak a nyolcadikosok búcsúztak is-
kolájuktól, hanem két, nyugdíjba vonu-
ló dolgozótól is elköszöntek. Szelestey
Izabella gyógypedagógus 40 év peda-
gógusi, ebbõl hat, Alsóságon töltött
tanév után vonul nyugállományba. A
tanárnõt Viola István, a Celldömölki
Városi Általános Iskola igazgatója
Pedagógus Szolgálatért Emlékéremmel
köszöntötte. Az iskola technikai dolgo-
zója, Ölbei Zsoltné nyolc alsósági év
után megy nyugdíjba. Söptei Józsefné
alpolgármester a városvezetés nevében

mindkét nyugdíjba vonuló munkáját
megköszönte, majd még egy búcsúzta-
tásra sor került, ugyanis az alsósági vá-
rosrésszel hosszú évtizedekig összefor-
rott dr. Koltay Jenõ esperes-plébános is
nyugállományba vonul a nyár folya-
mán, így az  iskola közössége tõle is el-
köszönt a tanévzáró keretében.
A nyolcadikosok virággal köszöntötték
tanáraikat, majd felkötötték a vég -
zõsök emlékszalagját a kopjafára, és
átadták hetedikes diáktársaiknak. A
ballagási ünnepély a nyolcadikosok kö-
zös búcsúdalával ért véget. 
A rendezvény a tanévzáró résszel foly-
tatódott, melyen Szabóné Kiss Ildikó
intézményvezetõ értékelte a hátraha-
gyott tanévet, illetve jutalomkönyvek,
és oklevelek átadására került sor a
kitûnõ, valamint jeles tanulók részére,
továbbá a versenyeredmények kihírde-
tése és a helyezéseket elértek jutalma-
zása is ekkor zajlott. 

»REINER ANITA
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Idén ünnepli fennállásának 25 éves év-
fordulóját a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola. Ez alkalomból hálaadó
szentmisével és ünnepi mûsorral emlé-
keztek a jeles évfordulóra, június 7-én. 

Az iskola negyedszázados évfordulójára
szervezett program hálaadó szentmisé-
vel vette kezdetét a kegytemplomban
dr. Székely János megyéspüspök fõce -
leb rálásával. A jubileumi ünnepség a
mûvelõdési központ színháztermében
zajlott, ahol elsõként Ágh Péter, térsé-
günk ország gyû lési képviselõje köszön-
tötte az ünneplõ közösséget. Felszó -
lalásában kiemelte, hogy a Szent Be -
nedek Kato li kus Iskola legnagyobb von-
zereje a családias hangulat, a személyi-
ség kibontakozását a legjobb irányba
terelõ nevelõ munka. „Jézus mindenkit
szeret, de akik a katolikus iskolába jár-
nak, még jobban támaszkodhatnak biz-
tonságot, erõt és nyugalmat adó erejé-
re” – emelte ki a képviselõ.
Celldömölk Város Önkormányzata nevé-
ben Fehér László polgármester köszön-
tötte a jubiláló iskolát. Beszédében visz-
szatekintett a 25 évvel ezelõtti indulás-
ra, amikor 21 kisdiákkal és 2 tanítóval
egy óvodai csoportszobában kezdte
meg mûködését a Szent Benedek Ka -
tolikus Iskola, mely azóta is folyamato-
san zajló infrastrukturális fejlesztésével

a város fejlõdését is szolgálja.
A városvezetõ ajándékot adott át Czu por
Attila iskolaigazgatónak, Marton Ferenc, a
Vas Megyei Közgyûlés alelnöke pedig
elismerõ oklevéllel köszöntötte a jubiláló
iskolát. Sarlós Amina 8. b osztályos tanuló
Dsida Jenõ: Kívánsá gom címû versét sza-
valta el, majd a jubileum alkalmából
meghirdetett rajzpályázat eredményhir-
detése következett, a díjakat Németh
Zoltán plébános adta át. Ezt követõen
Czupor Attila igazgató osztotta meg ün-
nepi gondolatait a közönséggel. „Isten
csodái mindig csendben történnek. Ilyen
csoda, hogy negyedszázaddal ezelõtt
múlt, iskolaépület és anyagi támogatás
nélkül létrejöhetett az iskola. Nyolc évvel
késõbb, 2002-ben aztán már állt az új is-
kolaépület, és Isten kegyelmének, gond -
viselõ szeretetének köszönhetõen azóta
is folyamatosan bõvül és fejlõdik” –
emelte ki az intéz mény ve zetõ.
Az ünnepi gondolatok után az iskola
mûsora zajlott, melyben részt vettek je-
lenlegi és egykori diákok, pedagógusok
és szülõk. Elsõként az énekkar elõ adá -
sában a „Millenniumi óda” csendült fel,
majd az irodalmi színpadosok adták elõ
„A boldog herceg” címû színdarabjukat,
mely a legmélyebb keresztény értékek-
re, az elesettek megsegítésére és a
szen vedés értelmére világított rá. Ezt
követõen öregdiákok szólóénekével az

„Egyiptom hercege” címû film betétdala
hangzott el. Az ezt követõ percekben
Thalabérné Pócza Lívia, az iskola elsõ
igaz ga tónõjének visszaemlékezését hall -
hatták az egy be gyûltek, aki a 25 év alatt
végig kitartó, lelkes pillére volt a tantes-
tületnek. Vissza emlé ke zésében a hála és
öröm kettõsére építette gondolatait, kie-
melve Nagy József akkori plébános misz-
sziós tevékenységét és áldozatos mun-
káját, melynek eredményeként nehéz
körülmények között ugyan, de beindul-
hatott a katolikus iskola mû ködése.
„Csodálatos dolog jelen lenni egy intéz-
mény születésénél és végigkísérni gya-
rapodását. Ez a 25 év azt bizonyítja, hogy
Istennél semmi sem lehetetlen” – hang-
súlyozta az egykori intéz mény vezetõ. A
múltidézés további részében három fia-
tal, akik az elsõ induló osztályok diákjai
voltak: Horváth Dóra, Dr. Görög Dóra és
Kemendi Haj nalka elevenítették fel
Szent Benedekes diákéveiket, majd a je-
lenbe visszarepülve a mostani diákok vi-
dám, önfeledt életörömét jelenítette
meg a 3. b-sek bemutatója a „Légy jó
mindhalálig” címû musical bõl. Bende
Zsóka 6. b osztályos tanuló Dsi da Jenõ:
Pünkösd címû versével köszöntötte a
harmadik isteni személyt, majd a mûsor
záróénekében az egység iránti vágyat
szólaltatták meg a köz remûködõk.

»REINER ANITA
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Negyedszázados jubileum a Szent Benedek iskolában

Kiss Péterre emlékeztek a róla elneve-
zett parkban a Budapestrõl érkezett
tisztelõi a Cselekvõ Összefogással Cell -
dömölkért Egyesülettel együtt június
11-én, Celldömölk elhunyt díszpolgára
születésnapján.

Közel százötven vendég érkezett vo-
nattal Celldömölkre, hogy közösen em-
lékezzenek az egykori politikusra szülõ -
vá rosában. Kis Péter országgyûlési kép -
viselõi körzetébõl, a XV. kerületbõl,
Újpestrõl, Rákospalotáról indultak el
hoz zánk a kör tagjai, akik klubjukat is
Kiss Péterrõl nevezték el.
A Városháza melletti, tavaly augusztus
19-én felavatott parkban megtartott
ünnepségen Fehér László polgármester
üdvözölte a vendégeket. Kiemelte,
hogy a néhai miniszter folyamatos tá-
mogatása, hatékony munkája segítsé-
gével valósulhattak meg azon fejlesz-
tések, amelyek révén szülõvárosa el-
nyerte modern arculatát. Emlékezõ be-
szédet mondott Hajdu László, a buda-
pesti választókerület országgyûlési

kép  vi selõje. Jelen volt Németh Angéla,
a XV. kerület polgármestere, és ismét

Celldömölkön köszönthette az egyesü-
let dr. Petykó Csillát és Kiss Diánát, el-
hunyt díszpolgárunk családját.
A politikus emlékét õrzõ parkot az ön-
kormányzat alakíttatta ki, a parkban
lévõ csobogót és táblakövet pedig a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért

Egyesület állíttatta a múlt évben. Az
ünnepségen a csobogó víz hangja kí-
sérte a Szalai-Ziembicki Dóra és Ra -
dányi Károly által elõadott Republic-da-
lokat, majd a megjelentek koszorút és

egy-egy szál piros szegfût helyeztek el
a Kiss Péterre emlékezõ táblakõnél.
Délután Fehér László polgármester mu-
tatta be a várost az vendég idõsek
klubja tagjainak, akik dottóval körül is
néztek nálunk.

»ÚK

Kiss Péterre emlékeztek
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Vas megyei tûzoltóverseny helyszíne
volt június 22-én a CVSE sporttelep. A
programmal párhuzamosan Celldömölk
város 40 éves jubileuma alkalmából
tûzoltó juniális zajlott a ligetben, ahol
kicsik és nagyok is találtak maguknak
elfoglaltságot.

Celldömölkön gyülekeztek idén Vas
megye önkéntes tûzoltói, hogy kismo-
tor fecskendõ szerelésben és tûzoltó
stafétában mérjék össze erejüket. A
megyei döntõre a korábbi területi ver -
senyrõl továbbjutott ifjúsági, férfi és nõi
csapatok érkeztek. Kovács András, a
Vas Megyei Szent Flórián Tûzoltó és
Polgári Védelmi Szövetség elnöke el-
mondta, hogy Vas megye gazdag ön-
kéntes tûzoltó egyesületekben, több
mint 80 tagegyesülete van a szövet-
ségnek. Közülük került be 30 csapat a
megyei döntõre 20 vasi településrõl. A
szervezõk a gyerekeknek is készültek
egy „hétpróbás” akadálypályával, ami-
nek teljesítése után kis tûzoltóvá avat-
ták õket. A három korcsoportban meg-
hirdetett vetélkedõn különbözõ ügyes-
ségi feladatokat kellett teljesíteni a ki-
csiknek, köztük célbadobás, gerendán
átfutás, szlalomozás és csúszdázás is
szerepelt. A verseny eredményhirdeté-
sére a délutáni órákban került sor, ahol
a legjobban szereplõ csapatok átvehet-
ték jutalmukat, és elismerõ okleveleket

is adományoztak a kiemelkedõ munkát
végzõ önkéntes tûzoltóknak. 
Ünnepélyes keretek között ezen a na-
pon a Celldömölki Önkormányzati Tûz -
oltó Parancsnokság új gépjármûfecs -
ken dõjének átadására is sor került. Az
avatáson ünnepi beszédet mondott
Fehér László polgármester és dr. Bog -
nár Balázs, a Vas Megyei Katasztrófa -
védelmi Igazgatóság igazgatója. Az
ausztriai Heidenreichsteinbõl származó
új gépjármû számos olyan eszközzel
rendelkezik, mellyel eddig celldömölki
tûzoltóautó még nem volt felszerelve.
A 8 millió forintos gépjármû beszerzé-
sét támogatta az OPÁL Tartálypark Zrt,
a Belügyminisztérium, valamint Celldö -
mölk Város Önkormányzata. Kocsis Pé -
ter, a Celldömölki Önkormányzati Tûz -
oltóság parancsnoka elmondta, hogy az
új gépjármûfecskendõ jóval korsze rûbb,
mint a jelenleg szolgálatban álló Steyr
tûzoltóautó, ezért mindenképp fejlõdik
a térség mentõ- és tûzvédel me. 
A megyei versennyel párhuzamosan a
ligetben a Celldömölki Önkéntes Tûz -
oltó Egyesület szervezésében nagy ér -
dek lõdés mellett zajlott a tûzoltó juni-
ális. A város 40 éves jubileuma alkal-
mából meghirdetett egész napos ren-
dezvény már a reggeli órákban kezde-
tét vette. A színpadi programok mellett
ugrálóvárak, kosárhinta, arcfestés és
kézmûves foglalkozások várták a gye-

rekeket. Az elsõsorban gyermekeket és
családokat mozgósító programok sorát
a Gombolyag zenekar nyitotta meg,
majd az Ultraviolák Bábcsoport lépett
színpadra, akiket Szabó Andrea Tün -
dérkert daloló mûsora követett. A li-
getben járók felülhettek a Celli Szét -
pillantó kisvonatra, de választhatták a
traktoros vagy lovaskocsis sétakört is. A
Kemenes Vulkánpark jóvoltából vul-
kánkitörés tanúi lehettek a szemlé -
lõdõk, akik fafaragásban is kipróbálhat-
ták magukat és népi fajátékokkal is
elûzhették az idõt. A katonai toborzó
sátornál hivatásos katonák tartottak
bemutatót, mögöttük pedig az íjászatot
gyakorolhatták az arra kedvet érzõk. Az
egész napos forgatagban a kicsik szó-
rakoztatása mellett a felnõtteknek is
készültek különbözõ kulturális és
könnyûzenei programokkal, melynek
sikerességét elégedetten nyugtázhat-
ták a szervezõk.

»B-VZS

Tûzoltóverseny és juniális a ligetben

Június 22-én zajlott a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban a Jó
tanuló, jó sportoló kitüntetések átadása.
A rendezvényen Fehér László polgár-
mester köszöntötte a diákokat, és jó
nyarat kívánt nekik. A díjakat Fehér
László városvezetõ, Söptei Józsefné al-
polgármester-asszony és Farkas Gábor
jegyzõ adták át a kétszázhetvenhét ta-
nulónak. A tanulóknak szervezett
mûsorban a Savaria Rézfúvós Együttes
szórakoztatta a nagyérdemût. 

Érezd magad jól Celldömölkön! elneve-
zéssel zajlik a Helyi Akciócsoport által
mûködtetett európai uniós projekt vá-
rosunkban. A kulturális és közösségi
rendezvények, programok szervezésé-
re irányuló pályázaton Celldömölk Vá -
ros Önkormányzata a várossá avatás
jubileuma kapcsán olyan közösségi
ren dezvényeket valósít meg, amelyek
kiegészítik a hagyományos rendezvé-
nyeket. E projekt részeként elsõként

szilveszteri programmal köszöntötte az
önkormányzat a jubiláló város lakóit.
Januárban a családok, közösségek ta-
láltak kikapcsolódási lehetõséget a vá-
rosközponti korcsolyapályán. Június 22-
én fergeteges fúvószenét adott a
Savaria Rézfúvós Együttes a mûve lõ -
dési központban. Bár a koncertet a
Szent háromság téri pódiumra tervez-
ték, az esõs idõ miatt a színházterem
teltházas közönsége elõtt mutatkozott
be az együttes – Kovács Róbert, Né -
meth Imre, Ujhelyi Péter, Juhász Tibor,
Szentgyörgyvári Tibor, Gazdag János.

Trombitán, tubán, kürtön, harsonán
szólaltak meg a népszerû filmzenék a
Rózsaszínû párductól az Ének az esõ -
ben-ig. A fúvóskoncert közönsége – a
Jó tanuló, jó sportoló díjakkal kitünte-
tett diákok és pedagógusaik, hozzátar-
tozóik – szórakoztató zenei csemegé-
nek lehettek részesei, parádés elõ -
adással és humorral fûszerezve. 
A program a TOP-7.1.1-16-H-103-2/3
azonosítószámú, Celldömölk 40 – aktí-
van jubiláló városunkban projekt része-
ként valósult meg.

Fúvószene az esõben
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Felejthetetlen napok a Felvidéken
Iskolánk 22 tanulója május 20–24. között
a Határtalanul program keretében  négy
napot töltött a Felvidéken. Az elõzetes
felkészülés során megismerkedtünk a vi-
dék földrajzi jellemzõivel, történelmével,
irodalmi és mûvészeti vonatkozásaival.
Gyûjtõmunkát végeztünk, melynek
köszönhetõen a kirándulás alatt meglá-
togatott helyekrõl, azok nevezetessé gei -
rõl már volt egy kis ismeretünk. Mind -
annyian izgatottan vártuk az indulást, s
hogy élõben láthassuk a programban
szereplõ szebbnél szebb helyeket.

A kettészakított városban, Komá rom ban
kezdõdött a kirándulás. A szlovákiai rész-
ben, Révkomáromban álltunk meg elõ -
ször. Emlékszalag felkötésével fejeztük
ki tiszteletünket Jókai Mór szobránál és
Bartók Béla emléktáblájánál. Az Európa
Udvarban csoportfeladatot kaptunk: meg
kellett keresnünk, hogy az itt felépített
épületek homlokzata mely európai or-
szágokból való. A Klapka téren a város-
háza homlokzatán külön a mi tisztele-
tünkre egy huszár eltrombitálta a Klapka
indulót. Vas tapssal köszöntük meg.
Nagy sallón az 1849. április 19-i véres
csata hõseinek emlékmûvénél róttuk le
kegyeletünket, s megismertük az ütkö-
zet részleteit is. Következõ állomásunk
Kékkõ vára volt, ahol Balassi Bálint ne-
velkedett. Az emlékszalag felhelyezése
után sokáig gyönyörködtünk a várból
nyíló panorámában, majd elindultunk
Fülek várához. Az idegenvezetõnk ízes
palóc nyelven ismertetett meg bennün-
ket a vár történetével, Fulkó lovag le-
gendáival. A napot Rimaszombaton zár-
tuk, a városnézés során láttuk Blaha Luj -
za mellszobrát, a Múzsák Házát, ahon-
nan Petõfi Sándor küldte a tudósításait
Pestre, az I. világháborús emlékmûnél
pedig meghatottan olvasgattuk a táblán
szereplõ csupa magyar nevet. Fáradtan,
de egy élménydús nap után értünk a
szállásunkra. A következõ nap is esemé-
nyekben gazdag volt. Rozs nyón egy ma-
gyar iskolába látogattunk. Bepillantást
nyertünk az ottani oktatás jellemzõibe,
és érdekes volt a tanárokkal való beszél-
getés. Meséltek a ne hézségeikrõl is, de
bizakodóak és lelkesek. Innen a Gom -
baszögi cseppkõ barlanghoz utaztunk,
mely a Világ örökség részét képezi. Mél -
tán, mert a barlangi túra során Me -
seországban éreztük magunkat. Idegen -
vezetõnk érdekesen mesélt a termekrõl,
megmutatta a cseppkövekben kirajzoló-
dó mesefigurákat, s mindenkit lenyû -
gözött a szalmacseppkövek látványa.  A
nap következõ állomása az Andrássy
mauzóleum volt, ahol meghallgattuk
And rássy Dénes és felesége történetét, s
megcsodáltuk a kupola aranyfüstlemez-

zel borított mozaik darabkáit, melyek ra-
gyogó égbolt hatását keltették. In -
dultunk tovább, a Bethléri vadászkas-
télyhoz. A fõurak életébe pillanthattunk
be az elegáns, nagyrészt eredeti bútor-
zattal berendezett kastélyban, s az
Andrássy családról is sok érdekességet
megtudtunk.  Különösen érdekesek vol-
tak az egzotikus állatok, az egyiptomi
múmia, a trófeagyûjtemény. A napot
Iglón zártuk, ahol megnéztük a szép
fõteret, Csontváry Kosztka Tivadar szü -
lõházát, s sok érdekességet tudtunk meg
a gyógyszerészbõl lett festõmû vészrõl.
Gál Mózes harangöntõmester emlék-
szobránál mindannyian megkongattuk a
kívánságteljesítõ harangot. Szállásunk
festõi környezetben volt, a Magas Tátra
hófedte csúcsait láttuk az ablakból. A
harmadik nap ismét zsúfolt volt, és izgal-
masnak ígérkezett. A Szepesi vár romja-
ihoz az esõ miatt nem tudtunk felmenni,
de a látvány így is gyönyörû volt.
Lõcsére érkezve nem kellett magyarázni,

hogy ez a város miért lett a Világörökség
része. A sok csodaszép kis palota, a fõúri
házak mesevilágot idéztek elénk. Meg -
ismer tük a lõcsei fehér asszony történe-
tét, láttuk a Mikszáth Kálmán mûveibõl
készült filmekbõl ismerõs városházát, s a
Szent Jakab templomban a világ legna-
gyobb szárnyas oltárát, mely mindannyi-
unkat lenyûgözött. Késmárkon az új
evangélikus templomban megható pilla-
natokat éltünk át. Thököly Imre sírboltjá-
ra helyeztük el a nemzetiszínû emlék-
szalagot, s miközben elénekeltük a Him -
nuszt, mindenki lelkét megérintette a
múlt. Rövid séta után ismét kincsre lel-
tünk. A régi evangélikus fatemplom vö -
rösfenyõbõl készült falai közt szájtátva
néztük a hajót formázó templombelsõt.
A nap csúcspontját a Magas Tátrában tett
kirándulás jelentette. Drótkötélpályán ju-
tottunk fel a Lomnici csúcsra, s elakadt a

lélegzetünk a csodálatos látványtól. Hó -
go lyóztunk is egy kicsit. Hatalmas él-
ményben volt részünk. Az utolsó napon
Besztercebányára látogattunk el, ismer-
kedve a bányavárosok történetével. A
városkában  megnéztük a nevezetessé-
geket, majd  kaptunk egy kis szabadidõt,
s elindultunk hazafelé. Út közben figyel-
mesek lettünk egy hir detõ táblára, me-
lyen a magyar zászló közepén a Himnusz
elsõ sorát olvashattuk: „ Isten áldd meg
a magyart!” Ez mindnyájunk szívét meg-
dobogtatta.

A négy napos kirándulás alatt a buszban
folyamatosan kiselõadások formájában
számoltunk be az elõzetes gyûj tõmun -
kánk eredményérõl. Kísé rõnk, Kiss János
bácsi érdekes történeteket mesélt, ren-
geteg háttérinformációt osz tott meg ve-
lünk útunk helyszíneirõl. A látottakról és
tanultakról villámkérdések megválaszo-
lásával pontokat gyûjthettünk, s estén-
ként útinapló formájában kellett beszá-
molnunk. Köszönjük a lehetõséget, hogy
részesei lehettünk ennek a csodálatos
útnak. Rengeteg élményben volt ré-
szünk, sokat tanultunk, s a látottakat biz-
tosan felidézzük a késõbbi tanulmánya-
ink során is. Június 4-én, a Nemzeti
Összetartozás Napján mindannyian mé-
lyebben átéreztük, hogy a határon túli
magyarság ugyanúgy a nemzet része, s
valóban összetartozunk.

»ÚK
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A Cselekvõ Összefogással Celldö möl kért
Egyesület közéleti kávézójának celldö-
mölki származású vendége volt a leg-
utóbbi alkalommal. A sarkköri kutyaszá-
nos expedíción részt vevõ Varga Dávidot
nagy taps köszöntötte május 31-én.

Az egyesület hosszú idõ óta szervezi
Közéleti Kávézó címû beszélgetõs alkal-
mait, melyre celldömölki kötõdésû,
vagy országosan is ismert közéleti sze-
mélyiségeket, sportolókat, mûvészeket
hívnak meg. Az elmúlt pénteki rendez-
vényen Fehér László, az egyesület elnö-
ke beszélgetett: a gimnáziumi évei után
Celldömölkrõl elkerült Varga Dá viddal,
aki nemrégiben részt vett egy sarkköri
extrém körülmények között megrende-
zett kutyaszános túrán. A túra
résztvevõit a világ több régiójából töb-
bek között internetes szavazással vá-
lasztották ki. A következõket tudtuk
meg tõle: – Meg kellett szereznem a
legtöbb szavazatot Közép-Európában.
Örülök, hogy olyan országban élünk,
ahol az emberek nagyon össze tudnak
fogni, ha ez szerintük jó célt szolgál.
Szerencsére úgy gondolták, hogy ez az
út, amelyre készültem, egy olyan dolog,
amiért érdemes egy párat kattintani.

Így egy hónap alatt sikerült több mint
55 ezer szavazatot gyûjte nem, ami
Közép-Európában a legtöbb, a világon
pedig a harmadik legtöbb szavazatot je-
lentette. Nagyon hálás vagyok, és kö-

szönöm minden kedves szavazómnak.
Az utazás körülményei rõl Dávid a
következõket nyilatkozta: – Összesen
huszonhatan voltunk, ebbõl húszan vol-
tunk, akik szavazat vagy kiválasztás
alapján jutott ki, másik hatan voltak,

akiket a szervezõk kiválasztottak vala-
milyen érdemei alapján. Voltak velünk
pl. sífutó olimpikonok Svédor szágból. Az
út maga öt napig tartott, az élmény vi-
szont leírhatatlan. Nagyon szívesen me-
sélek róla, de magát az élményt – úgy
érzem – nem tudom átadni. Annyira tet-
szett nekem ez az út, hogy miután cél-

ba értünk, azonnal jelentkeztem kutya-
szános túravezetõnek Svédországba.
Amennyiben engem választanak, leg-
alább fél évig biztosan csak ezzel foglal-
koznék, amivel most csak öt napig tud-
tam – mondta Varga Dávid.             »LA

Celldömölkrõl az északi sarkkörre

A Koptik úti óvodások igazi gyermek-
napi meglepetésekben részesültek és
rengeteg élménnyel gazdagodhattak
az elmúlt napokban.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni tá-
mogatóinknak, akik nagy szeretettel és
szívbõl készültek arra, hogy óvodása-
inknak örömet szerezzenek.
Az Opal Szolgáltató Zrt. vezérigazgató-
ja, Brjeska Gábor és a celldömölki telep
vezetõje, Perge István jóvoltából egy
remek napot tölthettünk el a gyõri ál-
latkertben a nagycsoportosainkkal (2
csoport), akiket erre a napra felajánlott
összegbõl – az útiköltség és belépõ -
jegyek ára mellett – meleg étellel és
desszerttel is tudtunk kínálni és kis
emléktárgyat is vihettek haza maguk-
kal. Kirándulásunk során a gyerekek
rengeteg természeti csodával, veszé-
lyeztetett állatfajokkal és azok élõ -
helyeivel ismerkedhettek meg, ami
nagy élményt nyújtott nekik, nekünk
óvodai dolgozóknak pedig nagy öröm,
hogy egy ilyen napot adhattunk gyer-

mekeinknek. Köszönet illeti a celldö-
mölki Mókavár tulajdonosát is, Bebesi
Barbarát, aki egy délelõttre felajánlotta
három ugrálóvárát gyermeknap alkal-
mából, hogy az ovisok kedvükre élvez-
hessék a „várban”, az „akadálypályák”
és a „házikóban” az ugrálás, csúszás,

mászás örömeit. 
Óvodánk legkisebbjei (2 csoport) a ne-
meskocsi Levenduláház vendégszere-
tetét élvezhették Budai Bernadett és
férje meghívására, akik nagy szeretet-
tel, sok játékkal és látnivalóval, enni-,
innivalóval várták a gyerekeket és kí -
sérõiket. Nagy örömünkre õsszel visz-
szavárnak bennünket egy újabb él -
ményszerzõ napra.

Gyermeknapok a Koptik úti Óvodában
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A segesvári gimnázium diákjai a tavaszi
szünet utáni elsõ tanítási nap estéjén,
április 24-én érkeztek Celldö mölkre.
Hosszú út állt mögöttük, aznap Buda -
pesten is eltöltöttek egy szép napot és
Tata mellett természetesen megálltak,
hogy megtekintsék a híres turul szobrot.
Nagy örömmel fogadták õket a celldö-
mölki gimnazisták és családjaik, akik ott-
honaikban látták vendégül õket erre a
hétre. Másnap, délelõtt már együtt jöt-
tek a fiatalok iskolába és délelõtt
fõpróbát tartottunk az Emese álma és az
István a király c. közös elõadásunkra.
Ebéd után kirándultunk a Sághegyre és
megtekintettük Celldömölk nevezetes-
ségeit, a bencés kolostor szépen felújí-
tott termeit és a kegytemplomot is.
Pénteken került sor a Kemenesaljai
Mûvelõdési központban a rockopera
elõadására, ami nagy sikert aratott.
(Megtekinthetõ a https://www.facebo-
ok.com/pg/Celld%C3%B6m%C3%B6lki-
B e r z s e n y i - D % C 3 % A 1 n i e l - G i m
n%C3%A1zium-280518635306069/
photos/?tab=album&album_id=253961
3946063182 oldalon.) A gimnázium ta-
nulóin kívül számos érdeklõdõ is megte-
kinthette a produkciót, a Városi Te levízió
felvétele jóvoltából a város környékén
élõk is bekapcsolódhattak az élménybe.
Este az iskolában sport mér kõzéseken
mérhették össze tudásukat a diákok.
Szom baton Pannonhalmára és Gyõrbe
utaztak a vendég fiatalok, ahonnan késõ
délután értek vissza. Mint minden este,
ezen az utolsó napon is közösen töltöt-
ték az estét a programban résztvevõ
külhoni és celldömölki tanulók. Vasár nap
reggel a város központjában közös fotót
készítettünk a székely zászló és a turul-
szobor elõtt és a mielõbbi viszontlátás
reményében engedtük tovább vendége-
inket, akik Sü meg, Keszt hely érintésével
Pécsett töltöttek még két szép napot,
mielõtt hazatértek.
Az együtt töltött szép hét után mind-
nyájan nagyon vártuk már, hogy mi is
utazhassunk Erdélybe. Május 31-én reg-
gel 7 órakor indultunk el Celldö mölkrõl
és a Tisza-tó, Hortobágy, Deb recen érin-
tésével érkeztünk meg Ady Endre ked-
ves városába, Nagyváradra. Este besé-
táltunk a hangulatos fõtérre, ahol meg-
csodáltuk a gyönyörûen felújított sze-
cessziós épületeket és a kivilágított
szökõkutakat. Másnap a Király-hágót át-
szelve Bánffyhunyad szép református
temploma, majd Kolozsvár nevezetes-
ségei következtek. Nagy izgalommal fi-
gyeltük Marosvásárhely mel lett a pápa-
látogatásról érkezõ kormánydelegáció
konvoját, majd végre megérkeztünk a

gyönyörû fekvésû Segesvárra, aminek
hangulatos várában kaptunk szállást. A
következõ napon kis csoportokban önál-
lóan fedezhettük fel kincskeresõ ver-
seny segítségével a várost. Sok idõt töl-
töttünk segesvári barátaink társaságá-
ban, akik nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Bepillanthattunk az iskolai
életükbe is, voltunk nemcsak angol, né-
met, magyar, hanem latinórán is. A ki-
rándulásainkon velük együtt bejártuk
Segesvár környékét, sok gyönyörû vá-
rost és tájat. Láttuk Székelyderzs közép-
kori erõd templomát és freskóit, megpi-
hentünk Petõfi körtefája alatt Székely -
keresz túron, sétáltunk a Medve-tó mel-
lett, hintáztunk a parajdi sóbarlangban,
vásároltunk gyönyörû korondi kerámiá-
kat, felkapaszkodtunk Orbán Balázs sír-
jához a szejkefürdõi székelykapuk alatt.
A székelyudvarhelyi park Wass Albert
szobrát és a fehéregyházi Petõfi múze-
umot is megtekintettük, ahol a turul-

szobor elõtt készítettünk közös fotót.
Jártunk a Bucsin-tetõn, a varázslatos Bé -
kás-szorosban, a Gyilkos-tónál és Csík -
somlyón, ahol énekelve köszöntöttük a
testvér Mária kegyhelyet. 
A hetet a Segesváron tartott közös telt-
házas elõ adásunk koronázta meg, ahol
az Emese álma és az István a király címû
rockopera elõadása után közösen éne-
keltük el a magyar himnuszt és a
Nélküled c. dalt. Mindnyájunk számára
felejthetetlen élmény volt, ahogy a szín-
padon álló 80 fiatal és a közönség együtt
énekelt a Nemzeti Össze tartozás ünne-
pén. Az elõadás után egy újságíró készí-
tett riportot velünk, ami megjelent a ma-
rosvásárhelyi Népújság hasábjain (https:
//www.e-nepujsag.ro/storage/pdf/

2019/06/junius11k edd2019.pdf). 
Ezekben a napokban olyan jól éreztük
magunkat Erdélyben, hogy gondolni
sem akartunk arra, hogy el kell válnunk
egymástól. Szomorú szívvel búcsúztunk
el, megígérve, hogy amint lehetõ sé -
günk lesz rá, újra találkozunk egymás-
sal. Így vágtunk neki a hazaútnak,
Nagy szebenen, Vajda hu nya don és Dé -
ván keresztül. Az utolsó nap is tartoga-

tott végül egy meglepetést számunkra.
Az ópusztaszeri Nem zeti Emlék parkban
megnéztük a híres Feszty-körképet és
múzeumpedagógiai foglalkozáson vet-
tünk részt. Élmé nyekben gazdagon ér-
keztünk haza Celldömölkre az esti órák-
ban. 
Sze retnék köszönetet mon dani mindkét
kísérõ kollégámnak, akik vállalták ezt a
nagy kihívást és mellettem álltak min-
den örömben és feladatomban. Köszö -
net Kissné Tóth Gabriella tanár nõnek a
rengeteg segítségért, és Horváth Zoltán
tanár úrnak, aki anekdotáival, történel-
mi és irodalmi elõadásaival tette még
érdekesebbé a látnivalókat.

DR. BÉRDINÉ STIPKOVITS ILDIKÓ

10.B. OSZTÁLYFÕNÖK, PROJEKTVEZETÕ TANÁR

Közös színpadi produkció a segesvári diákokkal
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Ezen mottóval invitálta a Vas Megyei
Mozgássérültek Celldömölki Helyi Cso -
portjának vezetõje, Holpert Jenõné,
Bella néni tagtársait a pünkösdvasárnap
elõtti napon zajlott, immár két évtize-
des múltra visszatekintõ ART fesztiválra. 

Az egyesület celldömölki csoportja im-
már huszadik alkalommal szervezte
meg a Fogyatékkal Élõ Emberek Or -
szágos Kulturális Fesztiválját. A jubileu-
mi rendezvénynek ezúttal is a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár adott otthont, június 8-án. 
A rendezvény kezdetén, miután a celli
csoportvezetõ felidézte a húsz évvel
ezelõtti kezdeteket, Fehér László pol-
gármester mondott köszöntõt, aki elis-
meréssel szólt a két évtizedes múltra
visszatekintõ rendezvényrõl, kiemelve
az esélyegyenlõség, egymásra odafi-
gyelés fontos szerepét. Fekete Árpád, a
Vas Megyei Szakosított Szociális Intéz -
mény vezetõje, mint a Mozgássérültek
Vas Megyei Egyesületének egyik alapí-
tó tagja mondott ünnepi beszédet, ki-
térve arra is, hogy a házigazda celldö-
mölki csoport idén megalakulásának
30 éves évfordulóját is ünnepli. „Az al-
kotás öröme nem valamiféle kiváltság,
amely csak a nagy tudósokat vagy mû -
vészeket illeti meg. Minden ember,
bármely foglalkozási ágban, alkotó
munkát végezhet és átélheti annak
szenvedélyeit, kereséseit, eredményeit
és felfedezéseit, ha akarja ezt, és ké-
pes megvalósítani önmagát” – ezen

szavakkal nyitotta meg a jubileumi ta-
lálkozót az intézményvezetõ. 
Az országos szinten is ritkaságnak szá-
mító celldömölki ART fesztivál évrõl-
évre nagy népszerûségnek örvend a
fogyatékkal élõk körében. Mindig szí-
vesen érkeznek városunkba, hogy a
kulturális fesztivál keretében bebizo-
nyítsák: õk is teljes értékû emberek, és
néha egészséges embertársaikon is
túlmutatva képesek a vidám, alkotó és
tevékeny életre. A színpadon életre
keltett produkcióikkal pedig lélekemelõ
pillanatokat szereztek egymásnak, va-
lamint a zsûriben helyet foglaló érté -
kelõknek egyaránt. 
A dákai szereplõkkel érkezõ Magyar
Tamás most is, mint minden évben, sa-
ját versével köszöntötte a versenyt
megszervezõ Holpert Jenõnét, majd
zsûri és közönség elé került a különféle
kategóriákba sorolt több mint negyven
produkció. A bemutatott mû sor számok
között volt jelenet, társastánc, egyéni
tánc, vers és próza, valamint énekes-
zenés elõadás. Az eredményhirdetésen
ezen kategóriák helyezettjeit díjazták,

az elsõ, második, harmadik helyezése-
ken kívül több különdíj is gazdára talált,
melyeket Fehér László polgármestertõl
vehettek át a díjazottak.
Eredmények:
Vers és próza: különdíj: Fehér László
(Bercsényi iskola Szombathely), Erdélyi
Roland (Bercsényi iskola Szombathely),
Hencz Ottóné (Szombathely), Szabó
Petra (Celldömölk). 1. Gyõrfi Ilona
(Szom bathely), 2. Vajay Károlyné (Aj -
ka), 3. Farkas Péter (Szombathely).
Ének, zene: különdíj: Horváth Istvánné,
Fekete László (Gyõr), Ruzsics Jolanda
(Tatabánya), Kámán Eliza (Bercsényi is-
kola Szombathely), 1. Napsugár Köz -
hasznú Egyesület, 2. Kiss László és a
Pápai Fogyatékosok Intézete, 3. Cserók
Nótaklub (Gyõrszentiván).
Egyéni tánc: különdíj: Szabó Krisztina
(Pápa), 1. Kardos Marianna (Pápa), 2.
Búcsúházy Dóra (Gyõrladamér), 3.
Nagy Ádám (Pápa).
Csoportos tánc: különdíj: Evangélikus
Diakóniai Központ (Szombathely), 1.
Körmendi Szociális Központ, 2. Celldö -
mölki Szivárvány Klub, 3. Napraforgó
Egyesület (Kamond).
Jelenet: különdíj: Balatonfûzfõi Mozgás -
sérültek Csoportja, 1. Tetoszkóp Szak -
kör (Dáka), 2. Nappali Támogató Köz -
pont (Celldömölk), 3. Ajkai Látássé rül -
tek Egyesülete.
A zsûri a fesztivál különdíjában részesí-
tette a celldömölki Horváth Kittit, aki
három mûsorszámban is szerepelt. 

»REINER ANITA

„Nyíljunk ki mi is, mint a pünkösdi rózsa!”

Tabuk nélkül – Péterfy-Novák Évával
A Kresznerics Ferenc Könyvtár meghívá-
sára érkezett Celldömölkre Péterfy-
Novák Éva írónõ, hogy legújabb köte -
térõl beszélgessen olvasóival. A június
18-i közönségtalálkozón nem csupán az
„Apád elõtt ne vetkõzz!” címû könyvrõl
esett szó.

Péterfy-Novák Éva személyes traumá-
jának feldolgozása miatt kezdett blo-
got írni, majd a bejegyzésekbõl 2014-
ben „Egy asszony – Aki nem félt el-
mondani, amirõl mindenki hallgat“
cím mel nagy sikerû memoár, késõbb
pedig monodráma is készült. 2017-ben
jelent meg „A rózsaszín ruha” címû no-
velláskötete, amelyben szókimondóan,
ugyanakkor humorral és empátiával ír
a körülöttünk lévõ világról, életünknek
azon bántó részleteirõl, amelyekrõl

igyekszünk nem tudomást venni. Pé -
terfy-Novák Éva írásainak ereje abban
rejlik, hogy számára nincsenek tabuk.
Személyes traumái mindig pozitív
irányba befolyásolják írásait, vallja,
hogy könnyebben ír olyan dolgokról,
amelyekhez van kötõdése, és ame-
lyekben van érintettsége. 
Titkok, eltemetett emlékek, amelyek
hosszú évek, sokszor évtizedek múltán
törnek a felszínre. Kisiklott életek, szé-
gyen, félelem, bûntudat és hallgatás.
A gyerekek sérelmére elkövetett szexu-
ális visszaélésekkel való szembenézés
szándéka vezette Péterfy-Novák Évát új
könyve, az „Apád elõtt ne vetkõzz!”
címû regény megírásakor, mely igaz
történetek alapján íródott. Nem egy
személy története, a meghallgatott
történetekbõl összegyúrt fikció. A hely

és az idõ nem valós, de az események
igen. Minden egyes aktus megtörtént
valakivel. Az elkövetõ élettörténete pe-
dig sok-sok levéltári jegyzõkönyv átol-
vasásának eredménye.
A könyv négy év alatt készült el, hiszen
mint azt az írónõ elmondta, nehéz volt
megérteni a megérthetetlent, de ah-
hoz, hogy a napjainkban is jelenlevõ
problémával szembe tudjunk nézni,
elõször meg kell érteni a bántalmazó
ember szemszögét. Mert a bûn ugyan-
úgy nem egyszerû dolog, mint az áldo-
zati lét. Péterfy Novák Éva nehéz utat
járt be, de nem bánja, mert nem akar
olyasmirõl írni, aminek nincs tétje.
Elkerülni a nehéz témákat gyávaság. Õ
pedig, mint vallja: nem akar gyáva
könyveket írni.

»REINER ANITA
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Szabadtéri vetítés a fõ téren

A szeptemberi nagy sikerre való tekintettel szervezte meg
újra a szabadtéri mozielõadást a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület június 21-én. Most a Kincsem
címû filmet tekinthették meg az érdeklõdõk, kellemes
idõben. A Szent Iván napi vetítést követõen június 22-re
tervezték a rendezõk bemutatni a Bohém rapszódiát , az
esõ azonban ismét közbeszólt, akárcsak õsszel. Jó hír vi-
szont, hogy a nagysikerû Queenrõl szóló filmet ezúttal jú-
nius 29-én, szombaton 21 órára hirdette meg a civil szer-
vezet.
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I M P  R E S   S Z U M

A tavalyi bajnok, Sárvár, NB III-ba jutá-
sával felcsillant a celliek számára a re-
mény, hogy négy év után ismét a baj-
noki címért küzdhessenek. A játékos-
keretben jelentõs változás nem tör-
tént, így egy összeszokott csapat állt
Kovács Balázs rendelkezésére. Az õszi
nyitómeccsen még nagyon szezoneleji
formát mutattak a fiúk, az Egyházas -
rádóc ellen csak egy pontra futotta. A
folytatásban azonban nem volt pardon,
sorra verte ellenfeleit a gárda, a nyol-
cadik fordulóig kapott gól nélkül mene-

teltek. A téli szünetre már 8 pont
elõnnyel mehettek a mieink, a tavaszi
rajt azonban megint nem sikerült. A
bajnokság elsõ, és mint utólag kiderült
egyetlen vereségét Egyházasrádócon
szenvedte el a csapat. A további mér -
kõzéseken megint egy nagyon maga-
biztos Celldömölköt láthatott a közön-
ség, az ellenfelek nem igazán találták
a kemenesaljaiak játékának ellensze-
rét. Minden ellenféllel szemben táma-
dó felfogásban, lendületesen futballo-
zott a gárda, az ellenfelek leginkább a

saját térfelükön töltötték a kilencven
percek nagy részét. A szezon középsõ
szakaszában néhány iksz becsúszott
ugyan, de ezeken a találkozókon is a
celliek álltak közelebb a gyõzelemhez.
A csapat nagy erõssége volt, hogy bõ
keretét szinte azonos kvalitású játéko-
sok alkották, így a vezetõedzõ elõtt sok
variálási lehetõség volt, folyamatosan
tudta forgatni együttesét. A pályán, és
azon kívül is kiemelkedõ volt a csapat-
egység, a rutinos, idõsebb játékosok és
fiatal társaik jól muzsikáltak együtt. 5
fordulóval a vége elõtt már behozha-
tatlan elõnyre tett szert a CVSE, ám ét-
vágyuk ezután sem csökkent, minden
mérkõzésen a legjobbjukat nyújtották.
Az utolsó fordulóban hazai pályán nagy
fölényben játszva, egy ötöst gurítottak
a fiúk a bronzérmes Király SZE kapujá-
ba. A Celldömölki VSE 23 gyõzelemmel,
6 döntetlen és 1 vereség mellett 18
pontos elõnnyel megnyerte a vasi
pontvadászatot. Sajnos a megyei és
NB-s bajnokság közti hatalmas anyagi
és egyéb szakadékot ezúttal sem sike-
rül áthidalni, így az osztályváltás elma-
rad, de jövõre is van cél a gárda elõtt,
történetesen a bajnoki cím megvédé-
se. Ezt a feladatot új edzõvel kell telje-
síteni, hisz 2 év után távozik a kispad-
ról Kovács Balázs, helyét Haraszti Zsolt
veszi át, míg a játékoskeretbõl Gyõrvári
Gábor és Varga Jenõ is befejezi aktív
pályafutását, Enyingi Márk távozására
is nagy esély mutatkozik. A távozók
pótlását elsõsorban az utánpótlás játé-
kosok beépítésével próbálja megoldani
a vezetõség, de végleges döntések
csak a nyár vége felé születnek. A nyá-
ri szünet után bajnoki és kupa mér -
kõzésekkel veszi kezdetét a következõ
idény, melyben reméljük, hasonlóan
szép eredményeknek örülhet a meg-
újuló lelátóra kilátogató nézõközönség.

»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnokságot nyertek labdarúgóink

Celldömölkön az ipari parkban, õrzött telephelyen 320 m2-es 
csarnok/raktár és iroda helyiségek kiadók. 

Érdeklõdni: 06/20 9328895

A bajnokság végeredménye
m. gy d v gk p

1. CVSE-Vulkán Fürdõ 30 23 6 1 76-11 75

2. Körmendi FC 30 17 6 7 73-37 57

3. Király SZE 30 17 6 7 64-38 57

4. Szentgotthárd VSE 30 17 4 9 47-31 55

5. Lukácsháza SE 30 15 4 11 66-55 49

6. Vép VSE 30 14 6 10 53-32 48

7. Vasvár VSE 30 13 4 13 61-66 43

8. Répcelaki SE 30 11 6 13 37-46 39

9. Csepregi SE 30 10 9 11 37-48 39

10. Egyházasrádóci SE 30 10 8 12 42-37 38

11. Rábapatyi KSK 30 10 8 12 38-54 38

12. Kõszegi FC 30 8 7 15 46-71 31

13. Rum KSC 30 7 9 14 52-61 30

14. Jánosháza VSE 30 6 8 16 49-79 26

15. Vasszécseny 30 6 5 19 37-77 23

16. Ikervár FC 30 3 10 17 33-68 18
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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!






