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Születésünnep a Városházán
2016-ban hagyományteremtõ szándékkal tartották meg Celldömölkön az
elsõ születésünnepet. A hagyomány
pedig folytatódik, 2017-ben ismét ünnepélyes keretek között, ajándékkal és
faültetéssel ünnepelte a helyi önkormányzat valamint a védõnõi szolgálat
a város legkisebb lakóit.
A tavalyi évben került elõször megrendezésre a városi születésünnep, melynek keretében a védõnõi szolgálat az
önkormányzattal közösen köszöntötte
az elõzõ évben világra jött celldömölkieket. A hagyományteremtõ szándékkal indított kezdeményezést idén új
helyszínen, de ismét a Tulipánfesztiválhoz kapcsolódva tartották meg április
20-án a Városházán. A programon részt
vett az önkormányzat részérõl Fehér
László polgármester, Farkas Gábor
jegyzõ és dr. Kovács Zoltán képviselõ,
valamint a Védõnõi Szolgálat járási vezetõje, Horváth Hajnalka, és a járási
tisztifõorvos, dr. Wächter Walter. A rendezvényt a polgármester köszöntõje
nyitotta, aki beszédében visszaemlékezett az elsõ celldömölki születésünnepre, és örömét fejezte ki, amiért
2017-ben is csaknem 100 celli gyer-

meket köszönthetnek. Majd az óvodások mûsora következett, akik egy
verses-táncos összeállítással kedveskedtek a megjelent szülõknek és kisbabáiknak. Végül dr. Wächter Walter járási
tisztifõorvos köszöntötte a négy védõnõi körzethez tartozó 98 celldömölki
gyermeket, akik 2016-ban jöttek világra. A tisztifõorvos a születés városának nevezte Celldömölköt, országosan
ismert és elismert szülészetével, ahová
az ellátás és a szakmai színvonal miatt
még a fõvárosból is érkeznek szülés
elõtt álló kismamák. Ezt mutatja a
kórház évrõl-évre növekvõ születésszá-

ma is. Dr. Wächter Walter megjegyezte,
a folyamatosan változó világban kevés
az állandóság, de ezek közé tartozik a
gyerekvállalás, a következõ generációról való gondoskodás, amely örök érték. A rendezvény a kisgyermekek
ajándékozásával folytatódott, a szülõk
büszkén vehették át a névre szóló emléklapokat és apró ajándékokat. A faültetés az idõjárás viszontagságai miatt
már korábban megtörtént, a bátrabbak
azonban így is megtekintették a tulipánfát, mely mostantól a 2016-ban
születettek elõtt tisztelegve áll a Városháza melletti parkban.

Táblaavató Lancsics Bonifác emlékére
Április 23-án avatták fel azt az emléktáblát, amellyel Lancsics Bonifác elõtt
tisztelegtek. A táblát Fülöp András készíttette, Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje avatta fel. Ebbõl az
alkalomból celebrált ünnepi szentmisét
a Nagyboldogasszony templomban Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapát.
Talán kevesen tudják, hogy a hosszú
ideig a magyarok himnuszaként énekelt Boldogasszony anyánk… kezdetû
Mária-ének szerzõje, Lancsics Bonifác
élete utolsó 12 esztendejét Dömölkön
töltötte. „A nagytudású bencés szerzetes jószágkormányzóként érkezett a
dömölki apátságba, ahol a korábbi
összeomlott kolostort, repedezõ falak
által tartott, »alapos javítás után óhajtozó« templomot és gazdasági leromlottságot talált, de az itt töltött évei
alatt fellendítette az apátság gazdaságát, valamint a környék lelkipásztori
gondozását is szívügyének tekintette.
A dömölki apátság történetének króni-

kása így fogalmazott: »Amilyen nagy
tisztességben élt, olyan nagy becsületben halt meg; igaz bencést kísértek
utolsó földi útjában a résztvevõ vendégek… Vele szállt sírba az apátság
felébresztõinek legkiválóbbika.« Azóta
a dömölki romtemplom alatti sírboltban porladnak hamvai.”
Az õ tiszteletére tartottak ünnepi
szentmisét és avattak emléktáblát április 23-án, vasárnap. Ágh Péter országgyûlési képviselõ a szentmise elõtt
méltatta a szerzetest, kiemelve: – Sorai
egy ezredév hitét és reményét foglalják össze, azt a hitet és azt a reményt,
amellyel a hagyomány szerint az örökös nélkül maradt Szent István ajánlotta fel a hazát Szûz Máriának. Azóta
vagyunk mi a régi latin nyelvû katolikus megnevezés szerint Regnum Marianum, azaz Mária Királysága – hangsúlyozta a képviselõ. Az ünnepi szentmisét Várszegi Asztrik pannonhalmi
fõapát celebrálta.
»LA
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Pályázati lehetõségekrõl testületi ülésen
Rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város Képviselõ-testülete 2017. április
19-én. A rendkívüli ülés összehívását
az indokolta, hogy két pályázati lehetõség adódott, amik beadásához képviselõ-testületi döntés szükséges. Az önkormányzati döntés szerint a védõnõi
szolgálat jelenlegi épületének, illetve a

városi óvoda üzemeltetésében lévõ Árpád utcai önkormányzati konyha részleges felújítására készül a pályázat. A
két ülés közötti idõpontban vált aktuálissá a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetõi pályázatának véle-

ményezése is. Tulok Gabriella oktatási
és kulturális szakreferens elmondta,
hogy az eddig megbízott tagintézmény-vezetõ, Soós Andrea adta be
egyedül a pályázatát, a végleges döntés után kinevezett tagintézményvezetõként fog tevékenykedni.
»LA

Köszönet és hála a négy évért...
2017. május 2-án elérkezett a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs osztályának utolsó
osztályfõnöki órája. Ezt az alkalmat
használta fel a Mozgássérültek Vas
Megyei Egyesületének Celldömölki
Helyi Csoportjának titkára és munkatársa, hogy köszönetet mondjon
Obráz István osztályfõnök úrnak és
az egész osztálynak, hogy négy
éven keresztül pártfogásba vettek
egy kerekesszékes kislányt: Tamás
Lillát, akit nagynénje Jánosházáról
naponta kísért be Celldömölkre. Lilla
arcáról a meglepetés és öröm su-

gárzott, mikor ajándékunkat átvette.
Csoportunk életében ez nagy eseménynek számít, mert a gimnázium
akadálymentes intézmény, melyben
emberszeretõ tanárok tanítanak. Ez
a négy év közös munka volt,
melynek során mindenkibõl a szeretet, valamint a segítõkészség
áradt. Sipos Tibor igazgató úrnak is
szeretnénk megköszönni, hogy a
gimnázium mozgássérült gyerekeket is befogad diákjai sorába. Ha a
sors is úgy akarja, három év múlva
ugyanígy köszönetet mondhatunk a
tanároknak, diákoknak, mert az al-

Szakmák éjszakája az Eötvösben
Második alkalommal csatlakozott a
helyi szakképzõ iskola a Szakmák éjszakája országos programsorozathoz,
melynek mottója: „Próbáld ki, csináld
meg, ismerd meg!”.

2017. április 21-én 18.00 és 22.00 óra
között változatos programokkal, látványos bemutatókkal vártuk az érdeklõdõket tagintézményünkbe. Az ingyenes programokon kicsik és nagyok interaktív, játékos foglalkozásokon is-

sóbb évfolyamon ismét van egy kerekesszékes tanulója az iskolának.
„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem
kell teli erszény.”
»HOLPERT JENÕNÉ
CSOPORTTITKÁR

merkedhettek az iskolában oktatott
szakmákkal. Lehetõség nyílt a szakítógép kipróbálására, mobiltelefon-tartó
készítésére, süteménykóstolásra, aprósütemények készítésére. Emellett az
érdeklõdõk a gépírás és a photoshop
rejtelmeibe is betekintést nyerhettek.
Megnézhették továbbá a Celldömölki
Makett Klub kiállítását. A látogatók a
Szakmák éjszakája program keretében
sportolhattak is: kipróbálhatták az íjászatot, dartsozhattak, az asztalitenisz
és a tollaslabda mellett kosárlabdázhattak is. Bízunk abban, hogy jövõre
még több érdeklõdõt láthatunk vendégül tagintézményünkben! Köszönet a
lelkes szervezõknek!
»SOÓS ANDREA
TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzata
haszonbérbeadás céljából hirdeti a
tulajdonát képezõ
Celldömölk, Jókai utca 0437/ 13.
hrsz-ú, 5646 m2 szántó megnevezésû ingatlant.
Bérleti díja: 38.682 Ft+ÁFA/év
Ajánlatok benyújtási határideje:
2017. május 31.
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Akciók és fejlesztések a Vulkán fürdõn
A március 29-i képviselõ-testületi ülésen került sor a celldömölki Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ 2017-es évi
fejlesztéseinek tárgyalására, melynek
tervezetét a város vezetõi jóváhagyták.
A következõ kétéves terv alapján megvalósulnak majd a fürdõ elmaradt gépészeti és mûszaki beruházásai, valamint az udvar árnyékolásának és parkosításának kivitelezése és a gyógyászat fejlesztése. A részletekrõl Kiss Lilla,
a Vulkán fürdõ igazgatója számolt be:
„A képviselõ-testület elfogadta a fürdõ
2017. évi fejlesztési tervét, amely
rendkívül színes tartalommal rendelkezik. Ez vonatkozik mind a mûszaki,
gépészeti beruházásokra, mind az
egyéb komfortnövelõ fejlesztésekre,
így például az udvar parkosítására. 24
konténeres fát már elültettünk a fürdõ
udvarán, a késõbbiekben pedig árnyé-

kolókat szerelünk majd fel, árnyékolt
pihenõudvarok lesznek kialakítva. A relax szoba mellett elkészült már egy napozóudvar 20 nyugággyal, mely egy
csendesebb, elszeparáltabb része lett a
fürdõnek, kimondottan azoknak, akik
nem szeretik a strandok zsúfoltságát.
Fejlõdnek a gyógyászati szolgáltatásaink is, hamarosan beszerzésre kerül
egy új iszapkezelõgép, hogy vendégeink állandó hõmérsékleten élvezhessék az iszappakolást.”
Korábban már beszámoltunk az elmúlt
idõszak egyéb fejlesztéseirõl, így a relax
szoba és napozóudvar, a gyerekjátszószoba és a baba-mama konyha, illetve
az állószolárium kialakításáról. A fejlesztések mellett természetesen a szolgáltatások színvonalának emelésén, valamint a fürdõ különféle akciókkal és kedvezményekkel való népszerûsítésén is
állandóan dolgozik a komplexum veze-

Celldömölki Ökonap
Magyarországon a lakosság mindössze
3%-a él környezettudatos életmódot,
melynek oka sok esetben az információ, a tudás hiánya. Ez ellen próbálnak
fellépni, illetve segítséget nyújtani a
Nyugat-Magyarországi Ökorégió aktivistái, akik április 22-én Celldömölkön
tartottak ökonapot.
Környezetünk és a Föld védelme mindenki számára fontos. Ezt az alapvetõ
tényt tartotta szem elõtt megalakulásakor a Nyugat-Magyarországi Ökorégió Egyesület is. A szervezet aktivistái
április 22-én, a Föld napján Celldömölkön tartottak szakmai elõadásokkal, bemutatókkal kiegészített ökonapot. A program során Galamb István és
Török Tibor, az ökorégió alapítói mutatták be szervezetüket.
– Török Tiborral közösen álmodtuk meg
ezt az ökorégiós gondolkodást – mutatta be szervezetüket Galamb István
társalapító – melynek példáját Ausztriából, Kaindorfi Ökorégiótól vettük. Különlegessége a szervezetünknek, hogy
abszolút politikamentesen, civil szervezetként, magánemberek kezdeményezésére és költségviselésével mûködik.
Ugyanakkor keressük az együttmûködést az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, hogy a társadalom egészét
felölelõ kapcsolatrendszert építsünk ki.
Ennek fõként azért van jelentõsége,

mivel Magyarországon a környezettudatos életmód rendkívül alacsony hatásfokú, a magyar társadalomnak
mindössze 3%-a folytat tudatos, környezettudatos életmódot. Ezen változtatni kell, hiszen felelõsséggel tartozunk a környezetünkért. Mostani rendezvényünkre polgármestereket hívtunk meg elsõsorban, azzal a céllal,
hogy egy kicsit felrázzuk õket, megismertessük velük saját felelõsségüket
és lehetõségeiket. Különösen kiemelkedõ a nagypáli minta, a nagypáli
polgármester példaértékû gondolkodásmódja, a település fejlõdési mutatója. Magyarország sokkal boldogabb
ország is lehetne, ha a települések hasonló logika mentén gondolkoznának.
Ez nyilvánvalóan nem egyszerû feladat, Nagypáli esete egyelõre egyedülálló sikersztori, a rendezvényen ezt is
szeretnénk bemutatni.
Ahogy Galamb István rámutatott, a
szombati celldömölki ökonap is az
együttmûködésnek, kapcsolatépítés-

tõsége. Hamarosan indul a strandszezon. Május 1-tõl már nyári nyitva tartással várja látogatóit a Vulkán fürdõ,
vasárnaptól csütörtökig reggel 9-tõl este fél 9-ig, pénteken és szombaton pedig reggel kilenctõl este fél 10-ig fogad
vendégeket a komplexum. A Vulkán
fürdõ további akcióiról és kedvezményeirõl a fürdõ honlapján tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
»NÉMETH N.

nek a céljával valósult meg. Az elõadások elõtt a rendezvény házigazdájaként Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Majthényi László megyei elnök tartott rövid beszédet arról, hogy az ökológiai
gondolkodást elsõsorban a mikroközösségeknek kell elsajátítaniuk. Ezt
követõen a szakmai elõadások következtek. A rendezvény keretében meghívott elõadók tartottak beszámolókat
forradalmi lehetõségekrõl az egészségmegõrzés és a rehabilitáció szolgálatában, Zöld megoldásokról a növényeknek, egy magyar hasznosító találmányáról és Nagypáli ökofaluról. A program egyik leglátványosabb elemeként
pedig lehetõség volt Nissan zöldautó
tesztvezetésre is.
»NN

Fehívás
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Helyi Csoportja 2017. május 27-én (szombaton) 9 órai kezdettel tartja 2017. évi
ART Országos Kulturális Fesztiválját.
Helyszín: Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színházterme.
Belépés: ingyenes
A szervezõk szeretettel várnak minden olyan érdeklõdõt, akik szívesen
megnéznék, mire képesek a fogyatékkal élõ emberek.
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Hagyományõrzés a tavasz jegyében
Negyedik alkalommal került megrendezésre Celldömölkön a Tulipánfesztivál. A kétnapos rendezvény idén is
színes programokat, kulturális és
szórakoztató rendezvényeket, mûvészeti és gasztronómiai értékeket kínált
minden látogatónak.
Negyedik alkalommal került megrendezésre Celldömölkön a tavaszköszöntõ Tulipánfesztivál. A kétnapos rendezvény április 21-én, pénteken délelõtt
gyermekkoncerttel vette kezdetét a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központban,
ahol a helyi Gombolyag zenekar szórakoztatta mûsorával a fiatal közönséget. A Gregorich Zsófia, Tarczi Réka,
Gregorich Bálint és Gregorich Domonkos alkotta zenekar már a város télûzõ
rendezvényén is bizonyította, hogy hamar be tudja lopni magát a gyerekek
szívébe. Ezúttal sem volt ez másképp.
A Gombolyag együttes interaktív mûsora keretében vidám gyerekdalokkal
és megzenésített gyerekversekkel szórakoztatta a legkisebbeket, akik közben talán észre sem vették, mennyi
mindent megtanulhattak évszakokról,
idõjárásról, zenérõl és hangszerekrõl. A
koncert olyan hangulatosra sikeredett,
hogy a gyerekek nem csak együtt énekeltek a zenekarral, de akadtak olyanok is, akik még táncra is perdültek.

Péntek délután került sor a Tulipánfesztivál nyitórendezvényére, a Velemi
Stúdió Népmûvészeti Egyesület kiállításának megnyitójára a Móritz galérián. Az 1975-ben alakult egyesület
jelenleg körülbelül 40-50 fõt számlál,
melynek tagjai olyan kézmûvesek, fafaragók, bõrmûvesek, népi iparmûvészek, szarufaragók, gyöngyfûzõk és
fazekasok, akik a magyar népmûvészet
hagyományos értékeit igyekeznek
megõrizni és átörökíteni az utókornak.
Az õ munkásságukból, valamint a celldömölki fafaragók alkotásaiból mutat
be egy apró keresztmetszetet a celldömölki tárlat. A megnyitó keretében az
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önkormányzat nevében dr. Kovács Zoltán részönkormányzat-vezetõ köszöntötte a népmûvészeket, hangsúlyozva
a Tulipánfesztivál egyik legfõbb célját,
vagyis a népi hagyományok, szokások
ápolását. Majd az egyesület elnöke,
Taródi Lajos tartott beszédet. A megnyitó további részében a Kemenesalja
Néptánccsoport tagjai tartottak bemutatót kalotaszegi táncokból, melyhez
Horváth Attila és zenekara szolgáltatta
az autentikus talpalávalót. Pál András
mûvészeti vezetõ felhívására aztán a
bemutató hamar táncházzá alakult, a
közönség bátrabb tagjai maguk is kipróbálták a hagyományos tánclépéseket. Késõbb a „Népi ízek” versenyének díjai is átadásra kerültek, végül

a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
nevében Pálné Horváth Mária igazgató
is köszöntötte a megjelenteket, érdeklõdõket a kiállítókat, és buzdított mindenkit a Tulipánfesztivál további eseményein való részvételre. A nyitórendezvény után a KMKK elõtti téren
folytatódtak a fesztivál programjai.
Este hét órától a tavalyi nagy sikerre
való tekintettel ismét Tulipános terítõ
várta a térre látogatókat, helyi vendéglátósok ételkínálatából csemegézhettek az érdeklõdõk.

Mindeközben a péntek esti záró program is kezdetét vette. Egy egész estés
tavaszi szerenád keretében helyi zenekarok, zenészek invitálták múltidézésre a közönséget. A nosztalgiamûsor során fellépett a Syrius, Kapui Gyula, az
Eldorado, a Sipõcz Band és a Potyautasok.
Szombat délelõtt a Kemenesi piaccal
nyitott a Tulipánfesztivál második napja. A vásáron ezúttal is megtalálható
volt a helyi kézmûvesek és termelõk
portékáinak színe-java. A Szentháromság téren fõként a gyerekek szórakozhattak, a bõrdíszmûvesek, agyagtárgy- és ékszerkészítõk mellett ugyanis a fajátékok, az ördögbotok, a léggömbök, az édességárusok és a légvárak uralták a terepet. A Géfin téren továbbra is a gasztronómiáé volt a fõszerep. Bemutatkoztak levendula és chili

készítményeikkel a helyi termelõk, folyamatosan készültek a sült és grillételek, de színes bor- és pálinkakínálat is
várta az érdeklõdõket. Mindeközben
„Vásárfia” fantázianéven zajlottak az
elõadások is a KMKK elõtti színpadon.
Elsõként a Kenyeri Citerazenekar és
Daloskör lépett fel, majd a Tücsök Bábcsoport, végül a Szó és Kép Színpad
szórakoztatta pikáns vásári komédiával
a közönséget. Szombaton már kora
délután folytatódtak a programok a
Tulipánfesztiválon. A rendezvény keretében került sor délután 2-kor az Erõs
Emberek nyugat-magyarországi selejtezõjére, melynek ünnepélyes megnyi-
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tója után hamarosan már kamion elé is
állt a verseny kilenc résztvevõje, hogy
teljesítsék az elsõ versenyszámot.
Mindeközben elindult a Tulipánút is,
vagyis lovas hintó és dotto kisvonat
járta be a város tulipános területeit. Az
Ifjúság téren közben gyülekeztek a
motorosok, hogy immár hagyományként õk is felvonuljanak a város utcáin.
A motoros felvonulás után a helybeliek
is nagy érdeklõdést mutattak, sokan
gyûltek össze az elõre meghirdetett útvonal mentén, hogy szemügyre vehessék a menetet. Idõközben a KMKK
elõtti tér is benépesült, nagy volt az
érdeklõdés a színpad délutáni mûsora,
a Fesztivál Kavalkád iránt. A program
keretében a helyi oktatási intézmények és tánccsoportok mutatták be te-

» KÖZÉLET

hetségüket a színpadon. A produkciók
sorát a Kemenesalja Néptánccsoport
nyitotta, majd õket követték az óvodások és KMKK mazsorett-csoport, késõbb az általános iskolásoké és a tánccsoportoké volt a színpad.
A helyi fellépõk mûsorai után már
fõként a zenéé volt a fõszerep a fesztiválon. Kora estétõl Csordás Ákos adott
koncertet az egyre nagyobb számú közönségnek, akiknek körében láthatóan
népszerûnek bizonyultak az énekes által feldolgozott slágerek. A fiatal tehetségnek már könnyedén sikerült megénekeltetnie és megtáncoltatnia téren
összegyûlt közönséget. A koncertek
között került sor a szervezõk által meghirdetett versenyek eredményhirdeté-

sére is. A fesztivál bora címet Dezsõ
Péter Zengõje nyerte el. A fesztivál tortája címért öt virágos motívumú cukrászalkotás is indult, melyek közül
Nagy Attila túrótortája kapta az elsõ
helyezettnek járó díjat. Szintén Nagy
Attila nyerte el a fesztivál csokra címet
is. Az este pedig ismét sztárfellépõvel
zárult. A Bikini koncertjére színültig
megtelt a KMKK elõtti tér, mint ahogy
a legtöbb koncertje a zenekarnak teltházas még ma is. D. Nagy Lajos és
együttese pedig szolgáltatta a ’97-ben
újraalakult Bikinitõl már megszokott
színvonalat és hangulatot. Az esti koncertet hatalmas ovációval ünnepelte a
közönség.
»NÉMETH NÓRA
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A 90 éves Szabó Endrét köszöntötték
Szabó Endre a napokban lett 90 éves.
Ebbõl az alkalomból Farkas Gábor jegyzõ köszöntötte otthonában Endre bácsit,
akit minden bizonnyal szinte mindenki
ismer a járási székhelyen, de Csöngén
és annak környékén is. Ami külön
öröm, hogy kedves felesége, Ilona néni is ott ülhet mellette. Igazán ritkaság
– 67 éve házasok, és jövõre Ilona nénit
is köszöntheti a város – egy hasonlóan
szép kerek évforduló alkalmából.
Mosolyog a hosszú élet titka kérdésen
– mi más lenne a titok, mint a jó házasság – lám, mindketten jól vannak,
és itt vannak a jeles évfordulón. A
család egyébként a most következõ
hosszú hétvégén készül köszönteni a
Papát, immár teljes az izgalom, az
ünnepi készülõdés. Sokáig Csöngén, a
szülõfaluban éltek, 1977-ben költöztek
be Celldömölkre, hosszú ideig a „kontyosban” laktak, hat éve élnek a celldömölki belváros csendes utcájának
szép családi házában. Endre bácsi élete
a mezõgazdaságról szól, s ez bizony
nem volt könnyû élet, meg is edzõdött
rendesen, ma sem okoz neki gondot a
napi munka, mindig talál elfoglaltságot
a ház körül, amelyen meg is látszik a
gondoskodó kéz munkája.

Túrára fel!
Amint arról elõzõ lapszámunkban hírt
adtunk, megalakulóban van Celldömölkön a természetjárók köre. Az elhatározást tett követte, hiszen április
29-én, szombaton mintegy 37 fõnyi
társaság felkerekedett és nekivágott,
hogy teljesítse az Országos Kéktúra útvonalat. Persze nem egyszerre, hanem
apránként. A szombati túrán résztvevõk a Kõszegi-hegységben elõször a
Szent Vid-kápolnát nézték meg, majd
feljutottak az Írottkõig, lefelé ereszkedve a Stájer házakba is benézhettek,
megpihentek az Óház-kilátónál, és a
Kálvária alatt várta õket az autóbusz. A
mintegy 20 kilométeres túra kellemes
idõtöltést jelentett a hosszú tél után.
Köszönet a szervezõnek, Fehérné Gyömörey Katalinnak és a Thermotel Kft.nek! Akik kedvet kaptak, csatlakozzanak a természetjárók csapatához, kellemes élményben lesz részük!
»LA
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Beszélgetés közben felidézõdik a gyerekkor, természetesen ismerte a költõ
zsenit, Weöres Sándort, közel laktak a
mai emlékházhoz.
Életét tragédiák is és örömök is kísérték. Édesapját tragikus körülmények
között veszítette el, amelynek részletei
nem egy jubileumi köszöntésrõl szóló
írásba kívánkoznak. Borzasztó volt az
apjától örökölt gazdaságtól megválni,

és nem nagy örömmel – a
termelõszövetkezetben munkát vállalni. Aztán jött az állami gazdaság, végül
Nagysimonyi – s ebbõl a gazdaságból
vonult nyugdíjba 1968-ban.
Minden baj, nehézség ellenére szerencsés embernek vallja magát. Hiszen
van három lánya, négy lányunokája (a
„nõuralom” nem zavarja) és végre, a
két dédunoka közül az egyik fiú – így
teljes az öröm számára.
A rendszerváltás idején három ciklusra
közéleti szerepet vállalt, a választók
megtisztelték bizalmukkal, tagja lehetett a képviselõ-testületnek.
Mára maradt a csendes, nyugodt élet a
házban, a ház körüli munkákkal, a televízióba is bele-belenéz, le-leteremti a
helytelenkedõ politikusokat, akik szerencséjükre, mit sem hallanak ebbõl.
Sokat olvas, és békességben élnek
Ilona nénivel. Jó egészséget kívánunk
az ünnepeltnek, családjának! Ha minden jól alakul, egy éven belül ismét
meg kell kóstolni kitûnõ körtepálinkáját, melynek az alapanyaga Kõszegszerdahelyrõl származik. Isten éltesse
Endre bácsi, tegye a dolgát azzal a tartással és méltósággal, ahogy tette ezt
egész életében.
»GYI
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MÛVELÕDÉS

„Utazás a lelkem óceánján…”
Régi hagyomány éledt újjá a Vulkán
fürdõn, áprilistól ismét helyi mûvészek,
alkotók kapnak egy-egy idõszakos tárlat
keretében bemutatkozási lehetõséget a
komplexum galériáján. A sort Kóborné
Bognár Katalin amatõr festõmûvész nyitotta, az „Utazás a lelkem óceánján…”
címû kiállítás megnyitóra április 20-án
került sor a fürdõn.

tükrözik az alkotó személyiségét is. Kóborné Bognár Katalinról kiderült, mindöszsze egy éve kezdett el foglalkozni a festészettel, kezdetben portrékészítéssel foglalkozott, azonban hamarosan más utat választott magának. Ezalatt az év alatt természetesen képezte is magát, kitanulta a
különbözõ festészeti, színkeverési technikákat, hogy megtalálja azt az eszközt és
stílust, amellyel a leginkább kifejezheti ön-

magát. A képeket látva pedig bizonyára sikerült is Katalinnak, ezt bizonyítja például
az is, hogy az élénk festmények szinte
mindegyikén megjelenik valamilyen formában a festõhöz legközelebb álló elem,
a víz motívuma. A kiállítás megnyitóját
követõen minden érdeklõdõ szemrevételezhette is a tárlatot, mely mostantól
három hónapig lesz megtekinthetõ a
Vulkán fürdõn, és melynek alkotásait bárki meg is vásárolhatja a komplexum recepcióján.
»NÉMETH NÓRA

A késõ délutáni rendezvényre szép számmal érkeztek rokonok, barátok és érdeklõdõk, hogy az alkotóval közösen tekinthessék meg a kiállított munkákat. A megnyitón elsõként Kiss Lilla, a Vulkán fürdõ
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, figyelmükbe ajánlva Kóborné Bognár Katalin egyedi hangvételû festményeit, majd
dr. Baranyai Attiláné tartotta meg a rendezvény nyitóbeszédét. Dr. Baranyai Attiláné elmondta, közel 50 éves személyes
ismeretség köti Katalinhoz, akirõl ezalatt
az idõ alatt kiderült, hogy számos mûvészeti, képzõmûvészeti terület iránt érdeklõdik, munkája mellett mindig maradt
ideje a könyvekre, zenére is, sõt, 15 évvel
ezelõtt hasonló keretek között került sor
az amatõr festõmûvész gobelin-kiállításának a megnyitójára. Most pedig festménykiállítását tekintheti meg a közönség,
melynek színes, harsány darabjai hûen
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Rákász Gergely
koncertorgonista

elõadása Celldömölkön.

Idõpont: 2017. május 13. 20.00 óra
Helyszín: celldömölki Nagyboldogasszony
templom, Hollósy Jusztinián tér
Jegyelõvétel: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, Dr. Géfin tér 1. Tel.: (95) 779 302 és
a jegy.hu országos hálózatban.
Jegypontok: www.jegy.hu/jegyirodak
Jegyárak: 2.200 Ft / 3.000 Ft
Facebook: https://www.facebook.com/rakaszgergely
Web: rakaszgergely.hu
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» OKTATÁS

Hollandiába utaztunk
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015-ben elnyert nemzetközi Erasmus + pályázatának (Spirit of Europe)
utolsó állomásához érkeztünk.
Az úticélunk most egy számunkra még
ismeretlen, ám annál kedveltebb turistaközpont volt. 2017. április 2-án Európa
Szelleme Hollandiáig repített minket.
Hollandia képeslapra illõ tulipánmezõirõl,
szélmalmairól, fapapucsról és minimum
száznyolcan centi magas lakóiról híres
ország. Mindannyian nagyon izgatottak
voltunk a nagy utazás miatt, hiszen
ezelõtt egyikünk sem járt a borús, északi
országban. Bérdi Csenge, Rozmán Tímea,
Groszmann Júlia, Remport Donát, Kiniczky Mátyás, Szabó Benedek, Tóth
Benedek és Sághegyi Erik vehettek részt
ebben a programban, hiszen tavaly októberben õk voltak a holland diákok vendéglátói. A projekttalálkozóra Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó projektkoordinátor
és Dózsáné Balogh Viola igazgatóhelyettes tanárnõk kíséretével indultunk.
Vasárnap reggel találkoztunk a Berzsenyi
gimnázium elõtt, majd autókkal utaztunk
a bécsi reptérre, ahonnan a gépünk
indult. Közel kétórás repülõút után landoltunk Amszterdamban.
Délután négy óra körül Alkmaarban vártak minket a partnereink a szüleikkel
együtt. Nagyon jó volt újra látni egymást. Miután mindenki ledobta a nehéz
bõröndöket, mindannyian biliárdozni
mentünk a városközpontba. Nem maradtunk sokáig, hiszen a korai kelés miatt eléggé elfáradtunk, másnap reggel
pedig újabb programok elé néztünk.
Hétfõn a holland barátaink iskolája, az
OSG Williem Blaeu elõtt találkoztunk,
ahonnan Amszterdamba utaztunk. A
belvárosi séta, a virágpiac és a grachtok
(csatornák) megcsodálása után a Van
Gogh Múzeumban láthattuk a szebbnél
szebb posztimpresszionista festményeket. Itt található a legnagyobb Van
Gogh festmény-, és rajzgyûjtemény a
világon. A hollandok méltán híres mûvésze festette többek között a Szüret, a
Napraforgók, és a Mandulavirágzás alkotásokat is. Maradandó élmény volt
látni a rajzkönyvekbõl és mûvészettörténet órákról is jól ismert piktor mûalkotásait. A kulturális élmény után szabad tevékenységet kaptunk, így partnereink megmutatták a fõvárost, s annak minden érdekességét, kedvelt helyeit, étkezdéit. Bár ott nem volt olyan
napos idõ, mint akkor nálunk, a levegõ
tiszta volt, autók alig közlekedtek (a
szûk utcák miatt sem jellemzõek), és
pezsgett a város. Kedden az iskolában

kaptunk feladatokat a projekttel kapcsolatban. Néhány társunk biciklivel jött
a korántsem barátságos idõjárásban. Õk
több mint 20 km-t kerékpároztak. Ebben az országban nagyon nagy figyelmet fordítanak a környezettudatos életmódra, ami a biciklihasználatban nyilvánul meg a legjobban. Délelõtt minden ország bemutatta angol nyelven az
itthon már elõre elkészített plakátokat a
projekttémával kapcsolatban. Az Európai Unió elõnyeit: Travelling free, Education in EU-countries és a problémákat:
Anti European Populism, Schengen boarder system doesn’t work properly
ölelték fel a színes poszterek. Délután a
napos idõnek köszönhetõen az Északi-

maarban a híres sajtpiacot tekinthettük
meg. Ezután a városházán fogadtak
bennünket. A szabadidõt kihasználva
bevásároltunk az otthoniaknak néhány
holland kuriózumot: hamisítatlan, több
hónapig, sõt több évig érlelt sajtot, tulipánhagymát s egy-két apróságot is,
mint például kulcstartót, hûtõmágnest.
Mi sem távoztunk üres kézzel, mert mi
is kaptunk kisebb ajándékot a partnereinktõl. Este – ahogyan eddig minden
projekttalálkozón – egy hatalmas bulival
zártuk az ottlétünket. A hangulat, a zene szuper volt, nagyon fájt a szívem,
hogy ez volt az utolsó esténk partnereinkkel. Szombaton hajnali négykor már
az alkmaari vasútállomáson kellett találkoznunk, ugyanis a gépünk nem
sokkal hét óra elõtt indult Amszterdamból Bécsbe. Bevallom õszintén, szá-

A CBG KÜLDÖTTSÉGE ROTTERDAMBAN AZ ERASMUS+ PROJEKT KERETÉBEN: DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ PROJEKT KOORDINÁTOR, DÓZSÁNÉ BALOGH VIOLA IGAZGATÓHELYETTES, BÉRDI CSENGE

10.H, KINICZKY MÁTYÁS 10.H, ROZMÁN TÍMEA 10.H, GROSZMANN JÚLIA 10.H, TÓTH BENEDEK
10.H, SZABÓ BENEDEK 10.H, SÁGHEGYI ERIK 11. A ÉS REMPORT DONÁT 10.A

tenger partja felé vettük az irányt. A
partnerem elmondta, hogy õk bizony
nyáron megfürdenek az alig 15 fokos
vízben. A nap zárásaként pedig elvittek
minket bowlingozni. Bár csak nagyon
kevesen próbálták ki eddig ezt a sportot, nagyon jót szórakoztunk a játék
közben. Szerdán délelõtt az iskolában
dolgoztunk a projekt témában és a projekt online oldalára, az etwinning felületre vittük fel kutatási eredményeinket.
Délután Alkmaar központjában töltöttük
az idõnket, ahol felfedeztük a város további rejtelmeit, grachtjait és új barátságokat kötöttünk az olasz és német
partnerekkel. Csütörtökön másfél órás
utazás után Rotterdamba érkeztünk,
ahol hajókiránduláson vettünk részt a
hatalmas kikötõben, amit nagyon élveztünk. Pénteken a projekttervnek
megfelelõen egy holland Európa parlamenti képviselõ tartott elõadást az
Európai Unióról angol nyelven, akitõl
bátran kérdezhettünk is. Majd Alk-

momra nagyon hamar elrepült ez az
egy hét. Nagyon jó érzés volt újra látni
a holland partneremet, akivel már
tavaly õsz óta szoros kapcsolat alakult ki
köztünk. Nehéz volt a búcsú… Összességében elmondhatom, hogy igazán
szerencsés vagyok, hiszen ilyen fiatalon
eljuthattam Hollandiába, amit nem sok
ember mondhat el magáról. Ráadásul
rengeteget tanultam, fejlesztettem az
angoltudásom és mindezek mellett pedig új kapcsolatokat építettem ki. Mindannyiunk számára maradandó élmény
volt ez az olykor fárasztó, de annál élvezetesebb találkozó.
GROSZMANN JÚLIA
CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL
GIMNÁZIUM 10. H OSZTÁLYOS TANULÓ
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Lindnerék, és hozták a kötelezõt. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Lindner-Hoffmann 3:0
(9, 10, 4) Nem volt könnyû dolga
Lindnernek, Hoffmann küzdött derekasan. (2-0), Szita-Kanabé 1:3 (-7, 8, -12,
-9) Az elveszített elsõ szett után Szita
fejben szétesett, Kanabé ezt kihasználta. (2-1), Fazekas-Sabján 3:0 (10, 6, 5)
Fazekas bizonytalanul kezdett, majd legázolta ellenfelét. (3-1).

2. kör: Lindner-Kanabé 3:0 (10, 6, 5)
Lindner simán hozta a mérkõzést,
Kanabénak ezúttal esélye sem volt. (41), Fazekas-Hoffmann 3:0 (2, 7, 7)
Nem volt egy súlycsoportban a két játékos. (5-1), Szita-Sabján 3:1 (10, -6, 3,
2) Szita ezúttal is rosszul kezdett, de
miután rendezte gondolatait, tudásának megfelelõ játékkal rukkolt elõ.
(6-1).
Alig másfél órányi játékkal, magabiztos
gyõzelmet aratott a jóval esélyesebb
házigazda.
»CSUKA LÁSZLÓ

Simon vezérletével simán nyerte csapatunk a mérkõzést a tabella 2. helyén
álló vendégek ellen.
CVSE-SWIETELSKY III. – Gödi SE 10 : 8
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 2, Iván
Bertold 1, Lukács Balázs 1, Simon Ferenc – Iván Bertold, Ölbei Péter – Lukács Balázs párosok.
Óriási csatában gyõzött csapatunk a jó
erõkbõl álló vendégek ellen.

NB III. Gyõri Elektromos II. – CVSESWIETELSKY V. 8 : 10
Teket Attila 3, Tamás László 3, Szabó
Ferenc 1, Csapó László 1, Teket Attila –
Tamás László, Szabó Ferenc – Csapó László párosok.
A párosokból szerzett elõnyt végig tudtuk tartani, így sikerült a két pontot
elhozni Gyõrbõl.
»FFY

Rövid játék, magabiztos gyõzelem
Celldömölki VSE-Swietelsky – Komló
Sport Kft. 6-1
Celldömölk, férfi asztalitenisz extraligamérkõzés, vezette: Bódi, Segyevi.
Páros: Fazekas, Lindner-Sabján, Kanabé
3:1 (9, -9, 6, 2) Kicsit döcögõsen indult
a mérkõzés a hazaiak szempontjából.
Az elsõ két szettben még nyoma sem
volt a két csapat közti különbségnek,
de a folytatásban magukra találtak

Bajnoki fordulók
NB II.
CVSE-SWIETELSKY III. – Várpalotai Bányász SK 13 : 5
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 3, Iván
Bertold 2, Lukács Balázs 2, Simon Ferenc – Iván Bertold, Ölbei Péter – Lukács
Balázs párosok.

Felhívás sakkversenyre
2017. május 13-án lesz a X. Ság
hegy-Kupa nemzetközi sakkverseny
a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában.
Minden évben színvonalas versengés alakul ki valamennyi csoportban. Négy gyerek és két felnõtt csoportban mérik össze tudásukat a

résztvevõk. A legrangosabb mezõny
a felnõtt profi csoportban várható,
ahová több nagymester, nemzetközi mester érkezik az ország különbözõ részérõl, valamint a környezõ
országokból. De érdekes összecsapások zajlanak a legkisebbek, az
óvodások között is. Az idei versenyt
a szervezõk a celldömölki kötõdésû

Kórustalálkozó Bárdos Lajos emlékére
Ismét eltelt egy év, a tavalyi nagyszabású jubileum után idén 26. alkalommal találkoztak a kórusok Celldömölkön, Bárdos Lajos zeneszerzõ, karnagy
emlékére.
Az elismert zenetudós Kodály Zoltán
nyomdokaiban járva gazdag életmûvet
hagyott hátra az utókornak, munkássága alatt körülbelül 600 zenemû, népdalfeldolgozások, misék, motetták,
költõk verseire írt kórusmûvek, színpadi és drámai kísérõzenék, dalok, hangszeres mûvek születtek. Ez elõtt az
életmû elõtt szeretett volna tisztelegni
a Liszt Ferenc Vegyeskar, mikor 25
éves mûködése után elõször hívta életre a Bárdos Lajos kórustalálkozót Celldömölkön. Az idei évben április 30-án
négy kórus részvételével zajlott a fesz-
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tivál, mely ünnepi szentmise keretében a római katolikus kegytemplomban vette kezdetét. A zenebarátok

sakkozók, Jeney László és Jenei
Ferenc emlékére rendezik. Kísérõ
verseny is lesz pénteken délután,
ahol meghívásos alapon egyesületek U14-es csapatai mérkõznek
egymással. A rendezõk várják a celldömölki nevezõket, valamint a
sakkot szeretõ érdeklõdõ közönséget is. Nevezni május 11-ig lehet:
név, csoport, gyerekeknél születési
idõ megadásával az alábbi e-mail címen: szbki@cellkabel.hu.
délután a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központban gyülekeztek, ahol Söptei
Józsefné alpolgármester a városvezetés
nevében köszöntötte az érdeklõdõ közönséget, majd kezdetét vette a koncert. Elsõként a házigazda Liszt Ferenc
Vegyeskar lépett a színpadra Süle Ferenc vezényletével, akik ismét értékes
ízelítõt adtak a kórus színes repertoárjából, nem feledkezve meg a névadó
zeneszerzõ munkásságáról sem. Másodikként a szintén Liszt Ferenc nevét
viselõ gyõri kórus mutatkozott be
Csorba János karnagy vezetésével. A
harmadik fellépõ a már visszatérõ vendégnek számító jánosházai Animato
Énekegyüttes volt Nagy Béláné irányításával, akik egyházi és világi mûvekkel álltak a közönség elé. Végül
Szeimann Zsuzsanna vezetésével a tatabányai Bárdos Lajos Vegyeskar zárta
a 26. Bárdos kórustalálkozót.
»NÉMETH N.

Új Kemenesalja » 2017. 05. 05.

» SPORT

Hasonló taktikák, eltérõ eredmények
Körmend – Celldömölk 2-0 (2-0)
Körmend, 250 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 24. forduló 2017. április
22.
Vezette: Takács Ryan Lee (Kovács Balázs
II, Kártyás Katalin).
Körmend: Szabó – Varga, Balikó, Kósik,
Takács M. – Sipos (Török 47. p.), Makai,
Nagy Czimber – Niksz (Horváth 82. p.),
Takács Á (Nyári 91. p.). Edzõ: Molnár
Károly.
Celldömölk: Bíró – Vajda, Varga, Bodor,
Györkös – Enyingi Marcell (Dobson 60.
p.), Potyi, Gyõrvári (Gorácz 68. p.), Virág
– Klauzer, Piri. Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Sipos Bálint 2 (15. és 30. p.).
Elõmérkõzés: Körmend U19 – Celldömölk U19 4-3 (3-3). G.: Czöndör Bálint,
Péter Dávid, Tanai Kristóf. Változatos
mérkõzésbõl a teljes második félidõt
emberhátrányban játszó Cell jött ki roszszul, de az élen maradt a tabellán köszönhetõen annak, hogy a két üldözõnk
a Rábapaty és a Szentgotthárd egymással döntetlent játszott.
Celldömölk – Lukácsháza 6-0 (3-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 25. forduló 2017. április 29.
Vezette: Tóth Róbert (Márton Péter, Vörös Mihály).
Celldömölk: Bíró – Vajda, Varga, Gyõrvári, Györkös – Dobson, Potyi , Gorácz,
Virág (Péter 46. p.) – Klauzer (Németh
27. p.), Piri. Edzõ: Koman Vladimir.
Lukácsháza: Horváth – Vörös, Bolfán, Kovács D., Gombás – Schwarcz, Szabó,
Németh R.(Kovács Sz. 64. p.), Németh
Cs. – Naisz, Tar. Edzõ: Bezdi István.
Góllövõk: Piri Balázs 2 (4. és 10. p.),
Németh József 3 (36. p.,61. p. és 67. p.),
Gorácz Máté (77. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Lukácsháza U19 8-0 (2-0). G.: Czöndör Bálint 5,
Balázsi Krisztián 2, Zseli Bálint. A vendégek kapusát a 18. percben kiállította a
játékvezetõ, egy mezõnyjátékos vette
át a szerepét, így csak a gólarány volt a
kérdéses.
Rum – Celldömölk 1-8 (0-5)
Rum, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 16. forduló pótlása 2017. május 1.
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Vezette: Héra Csanád (Domján Dávid,
Ország Péter).
Rum: Tarr – Leitgeb, Koronczai, Kontics,
Tóth – Csernák, Molnár, Papp (Simon 22.
p.), Gyurkó – Ivic, Pásti. Edzõk: Pup
András, Somogyi Gábor.
Celldömölk: Bíró (Heiner 46. p.)– Vajda,
Gyõrvári, Varga, Györkös (Bodor 58. p.)
– Dobson (Péter 46. p.), Enyingi Marcell,
Potyi, Virág – Gorácz (Németh 46. p.),
Piri. Edzõ: Koman Vladimir.
Kiállítva: Gyõrvári Gábor (75. p.).
Góllövõk: Pásti Zoltán (11-esbõl 76. p.)
illetve Gyõrvári Gábor (12. p.), Virág
Martin 2 (14. és 27. p.), Potyi Gábor (19.
p.), Dobson Dávid (44. p.), Péter Dávid
(47. p.), Németh József (67. p.) és Vajda
László (11-esbõl 88. p.).
Elõmérkõzés: Rum U19 – Celldömölk U19
2-3 (1-1). G.: Harkály Dominik, Zseli
Bálint, Erdélyi Attila. Az évjáratnál kényszerû okokból sokkal fiatalabb játékosokkal felálló celli csapat minden tagja
dicséretet érdemel a gyõzelemért, a
helytállásért és azért, hogy így továbbra
is az élen maradhatott a gárda.
Ha a Király SZE elleni vesztes meccset is
beleszámítjuk négy olyan mérkõzés,
amikor az ellenfél taktikája a zárt védekezésre és a gyors kontrákra irányult és
mégis micsoda különbségek az eredményt tekintve. A Celldömölk jó csapat,
tele képzett, jó erõben lévõ kreatív játékossal, ha valamelyik ellenfele az
elõbbiekben bemutatott taktikája mellé
nem társítja küzdõszelleme maximumát,
akkor pórul jár. Ha igen, és ha mindezek
mellé a gyorsaságát sem hagyja az
öltözõben, van esélye a pontszerzésre.
Így volt ez Szombathelyen és a híradások szerint Körmenden is. Technikai
okból ugyan errõl az utóbbi mérkõzésrõl
nem volt helyszíni tudósítás a helyi médiában, de a megyei sajtóban azt olvashattuk, hogy a Körmend racionális futballal nyert, ami értelmezésük szerint
azt
jelentette,
hogy
a
Cell
mezõnyfölényben játszott, de a gólokat
mi másból, mint gyors kontrákból, a körmendiek rúgták. Tulajdonképpen ezt
próbálták meg lemásolni a „kis” együttesek is, de nem voltak elég fegyelmezetten taktikusak, küzdõszellemük és ez-

zel együtt gyorsaságuk nem volt finoman kifejezve csúcsra járatva. Ebben
minden bizonnyal benne volt az is, hogy
számukra különösen megterhelõ lehetett a szombat-hétfõ meccs ritmus. A
kiesés elkerüléséért küzdõ Lukácsháza
szombaton velünk, hétfõn a hozzá
hasonló cipõben járó Kemenesaljához
látogatott, naná, hogy a hétfõre fókuszáltak, ma már tudjuk nem jött be nekik, Vönöckön is kikaptak, ráadásul csak
kilencen fejezték be azt a találkozót, ami
a következõ fordulókra további nehézségeket okozhat számukra. A Rum õsszel
erõn felül teljesített, tavasszal jócskán az
alatt. Szombaton a szezonban nyújtott
legjobb játékuk ellenére kikaptak hazai
pályán, hétfõn ellenünk hamar elvesztették a kedvüket és a hitüket önmaguk
és egymás iránt. Nem is lehetett más az
eredmény, mint a súlyos vereség, nekünk pedig a két elvesztett rangadó
után a két nagyarányú, szép gólokkal
telitûzdelt mérkõzés némi gyógyírt jelenthet. Szinte hihetetlen, hogy a rumiak ellen még nyáron, rögtön az elsõ fordulóban egy hazai döntetlenre futotta
mindösszesen. A folytatás során a sorsolás újra kétszer idegenbe szólítja a
csapatot, elõször május hatodikán Jánosházára, majd egy héttel késõbb Egyházasrádócra. Vajon melyik arcukat mutatják majd a csapatok?
»DOTTO

Értesítés!
Az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola értesíti a tisztelt Szülõket és
minden érdeklõdõt, hogy iskolánkban
május 8-12-ig Nyílt Hetet tartunk. Ezen a
héten lehetõség nyílik az elõképzõs, a
szolfézs, és a hangszeres tárgyak óráinak
látogatására. A leendõ általános iskolásokat és szüleiket elsõsorban a
következő időpontokban várjuk: hétfõ,
kedd, szerda, csütörtök 13.15–14.00 óra.
Információk: Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény H9500 Celldömölk, József A. u. 3. 06/95420 077. E-mail: zenadam@cellkabel.hu
»BEJCZI KÁROLY IGAZGATÓ

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG:
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula

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

Szivattyút,
locsolástechnikát
FA-GYULÁTÓL!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, szennyvíz szivattyúk.
Locsolócsövek. csatlakozók, szórófejek.
Tucatnyi típus raktáron!

Bitumenes hullámlemez,
bitumenzsindely
több színben és típusban kapható.
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Celldömölk központjában
új építésű
társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.
(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában)

Érdeklődni: +36 70 941-2077
+36 95 422-493

Sikeres frisstészta-gyártó családi vállalkozásunk
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.
Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk
élelmiszeripari végzettségű, szakmai tapasztalattal
villanyszerelő: vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai
lakatosok: szakmai tapasztalattal rendelkezők
raktárosok: targoncás jogosítvánnyal
minőségbiztosítási asszisztens: szakirányú végzettséggel, német nyelvtudással rendelkezők
betanított munkások jelentkezését!
Továbbá várjuk vissza régi dolgozóinkat is!
Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 két műszakos munkarend
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 beiskolázási lehetőség
 cafeteria
 ingyenes céges buszjárat
 tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás
Jelentkezés önéletrajz megküldésével a m.szegedine@wewalka.hu e-mail címre,

vagy postai úton Szegediné D. Mónika részére. Címünk: 9500 Celldömölk, Pápai u. 27.
Érdeklődni a 06 95/525-367-es telefonszámon lehet.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig
Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

