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A celldömölki Vulkán Gyógy- és Él -
mény fürdõ megkapta a GYERMEK BA -
RÁT fürdõ minõsítést: Magyarországon
egyre több olyan fürdõhely van, ahol a
gyermekek számára nyújtott szolgálta-
tások köre nem merül ki egy kisméretû
medencével. Különösen nagy figyel -
met fordít a Vulkán fürdõ arra, hogy a
gyermekek, s így a családdal érkezõ
vendégek változatos kikapcsolódásban
részesüljenek. A Vulkán Gyógy- és Él -
ményfürdõ mindig is törekedett arra,
hogy minden generációt ki tudjon
szolgálni. A Kemenesalja fõvárosaként
emlegetett Celldömölk fürdõje, Vas
megye legfiatalabb gyógyhelye, május
óta a VÍZIVILÁG védjeggyel rendelkezik.
E jog azt jelenti, hogy – Bük, Sárvár,
Zalakaros fürdõihez hasonlóan – a
VULKÁN FÜRDÕ IS A GYERMEKBARÁT
minõsítés birtokosa.

»Mit is jelent, mit takar ez a minõsítés
és védjegy? 

– A gyerekvilág, a baba-mama szoba, a
pihenõtér, a gyermek játszószoba
mind-mind hozzájárulnak a kisgyerme-
kes családok kényelméhez. A sószoba
a gyakori légúti betegségek leküzdésé-
ben, enyhítésében nyújt hathatós se -
gít séget. A fürdõ ráadásul nem elégszik
meg a minõsítés megszerzéséhez fon-
tos kritérium teljesítésével, a fejleszté-
sek tovább folytatódnak: családi parko-
lóhelyek kerülnek kialakításra még a
nyári szezon elõtt. Sor kerül a játszótér
bõvítésére, vízi játszóelemek és tram-
bulin felállítására is, hogy a kicsik és
nagyok egyaránt jól érezzék magukat.
Amíg a gyermekek játszanak, addig
szüleik új, kényelmesebb nyugágyakon
pihenhetnek. A kinti élménymedence
vízhõmérsékletének kellemes hõfokát
biztosító, a környezetet is védõ, szolár
panelek biztosítják, hogy még kom for -
tosabb legyen a fürdõzés. 
»Milyen fejlesztések várhatók nyárra a
strandon? 

– Május 27-én nyitotta a fürdõ a stran-
dot. Az árnyékos területek növelését ki-
emelt feladatként kezeli a Vulkán fürdõ.
Ta vasszal 35 db gyorsan növõ fa telepí-
tése történt. A kisgyermekes családok a
játszótér körül kialakított családi ár-
nyékszigeteken pihenhetnek. Hangu -
latos függõágyakkal ellátott árnyékos
árkád, továbbá a gyógyvizes jacuzzi és a
gyermekmedencék fölé benyúló nap -
ernyõk nyújtanak védelmet a napsu -
garak elõl. Az a családtag, aki csendre
és nyugalomra vágyik, a relax udvar vi-
rágos kerjében zavartalanul pihenhet. A
fürdõ szolgáltatása nyáron a relax ud -
varban árnyékos pezsgõfürdõvel bõ vül. 
»Gyerekek számára is tud a fürdõ gyó-
gyászati kezelést biztosítani?
– A gerinc és izületi problémákkal, to -
vábbá túlsúllyal küszködõ 18 év alatti
gyerekek számára a gyógyúszás java-
solt, ami egész évben ingyenesen
igénybe vehetõ. A gyógyúszás nyáron
is folytatódik. A fürdõn szombatonként
rendelõ reumatológus szakorvos is
felírhatja, a fürdõ recepcióján szemé-
lyesen vagy az 525-070-es telefon szá -
mon elõre egyeztetett idõpontban. A
gyógyúszást a gyerekek által kedvelt,
szakképzett és tapasztalt oktató, Ádám
Ildikó heti két alkalommal, hétfõi és
szerdai napokon, 16.15–17.00-ig tartja. 
Amíg a gyerekek úsznak, a szülõk,
nagy szülõk gyógyulhatnak a termálvíz-
ben. A gyógykezeléseket érdemes
igény be venni a fürdõ következõ gyó-
gyászati akciójában, ami 2017. június
10–július 15-ig kerül meghirdetésre, a

fürdõn szombatonként 09.00–13.00-ig
rendelõ reumatológus szakorvosoknál
tudják feliratni a vendégek. Az akció
alatt a vizsgálat díjtalan.
»Milyen versenyt hirdetett a fürdõ a
gyerekek számára?
– A fürdõ érdekes, gyerekeket megszó-
lító kezdeményezéssel is büszkélked-
het: „Gyermekszemmel milyen is len -
ne a celldömölki fürdõ házirendje”. Az
iskolákban meghirdetett pályázatra a
pá lyamûvek beadása a napokban zá -
rult, a gyõztes házirend kikerül a gyer-
mekvilág falára. „Mert a Vulkán Gyógy-
és Élmény für dõben a gyermekek véle-
ménye is számít!”
»Lesz idén nyári tábor a fürdõn?

Idén nyáron két tábort hirdetünk meg
a fürdõ, június 26–30-ig és augusztus
14–18-ig, tavalyi áron. (Étkezéssel
együtt 12.900 Ft/fõ, testvér ked vez -
ménnyel 11.500 Ft/fõ) Jelentkezni a
fürdõ recepcióján lehet. Játékos sport-
programok, úszásoktatás és mozi is
várja a 4-14 éves korú gyerekeket!

»ÚK

Hivatalosan is gyermekbarát lett a Vulkán fürdõ
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Testületek, gazdasági társaságok, intézmények beszámolói 

Ahogy arról már korábban beszá mol -
tunk, május 7-tõl új helyre költözött a
térséget ellátó orvosi ügyelet, a sür -
gõsségi betegellátást biztosító ügyelet
azóta a kórház épületében érhetõ el. A
mentõállomás és a kórház tõszomszéd -
ságában álló épület azonban továbbra
sem veszíti el az egészségügyi ellátást
biztosító funkcióját, mostantól dr. Bo -
rov szky Tamás háziorvos körzeti ren -
delõjeként mûködik tovább.

– Miután az állam pár évvel ezelõtt
magához vonta a volt SzTK épületét,
már számítottunk rá, hogy elõbb-utóbb
el kell költöznünk. Az alapellátás helyi
és tárgyi feltételeinek a megteremtése
az önkormányzat feladata, így adódott
a megoldás, hogy az ügyelet helyére
költözzön a praxis. Utólag belegondol-
va, mi ezzel tulajdonképpen jól jártunk,
mivel itt modernebb környezetben,
egy mindössze 10 éves épületben zaj-
lik a rendelés. Önálló várónk van, nem
függünk senkitõl, úgyhogy a költözkö-
dés kínjait elfeledve azt kell, hogy
mondjam, hogy örülünk neki – nyilat-
kozta az újonnan kialakított rendelõrõl
a háziorvos. Május 15-tõl így már dr.
Borovszky Tamás háziorvos rendel a
Vörösmarty utca 2/c alatt, és ahogy
mondta, tulajdonképpen ez egy pozitív
változás a praxis életében. A rendelõ
váróhelyisége ugyan valamivel szû -

kösebb a megszokottnál, az épületben
azonban kényelmesen elfér a vizs -
gálószoba, az öltözõ, az ellátáshoz
szük séges mûszerek és eszközök, a
kartonok, valamint az orvos és az asz-
szisztens adminisztrációs munkájának
is jut elég hely. – A betegeink is örül-
nek – tette hozzá a háziorvos. – Tu laj -
don képpen ré geb ben is ez volt a praxis
rendelõje, a betegeink nagy része a
közelben lakik, nekik az új rendelõ kö-
zelebb van, mint a Kossuth utcai. Sõt,
mikor mi 2010-ben idekerültünk, ki-
sebb forradalom zajlott azért, hogy
idekerüljön a ren delõ, de akkor már az
ügyelet mû kö dött az épületben. Most
úgy tûnik, ez a helyzet megoldódott,
találkoztak a külsõ körülmények és a
saját érdekek. Dr. Borovszky Tamás el-
mondta, bíznak abban, hogy a jelen -
legi rendelõ he lyiség állandó lesz. Ha -
bár még nem teljesen kidolgozott a
rendszer, így pél dául az ügyeleti gép -
jár mû vezetõje egyelõre továbbra is az
épületben tölti a kevés pihenõ idejét,
de várhatóan fél éven belül ez a hely-
zet is megoldódik. Dr. Borovszky házi-
orvosi körzetéhez jelenleg körülbelül
1730 fõ tartozik, akik – a háziorvos el-
mondása alapján – szintén remélik,
hogy ezzel nem csak kényelmesebbé,
komfortosabbá, de állandóvá is vált a
rendelõ elhelyezése.

»NÉMETH NÓRA

Költözött a háziorvosi rendelõ
1896-ban alakult meg a Vasutasok
Szakszervezete, melynek régre nyú-
ló gyökerei is mutatják, milyen fon-
tos számukra a hagyományok, a tra-
díciók tisztelete, valamint a közös-
ségformálás. Ezekkel a célokkal
szervezett május utolsó hétvégéjére
családi és sportnapot a Vasutasok
Szakszervezetének Területi Képvi se -
lete. A közösségépítõ eseményre
május 27-én került sor a CVSE
sportpályáján, ahol különbözõ színes
programokkal várták a szervezõk a
szakszervezeti tagokat és a vasúti
dolgozókat. Az eseményen részt
vett többek között Németh Tamás, a
VSZ Szombathelyi területi képvi se le -
tének vezetõje, Horváth Csaba, a
VSZ szervezetpolitikai alelnöke, va-
lamint Szuchy Antal területi kép -
viselõ. Az önkormányzat és az egy-
kori vasútváros képviseletében Söp -
tei Józsefné alpolgármester is tiszte-
letét tette az eseményen. A családi
és sportnap keretében már kora
délelõttõl zajlottak a kis pályás lab -
da rúgó-bajnokság mérkõ zé sei, vala-
mint a szintén szépszámú je lent -
kezõt felvonultató fõzõverseny. Az
egész na pos szórakoztató ren dez -
vényrõl pedig természetesen a zene
és a jó hangulat sem hiányozhatott.

»NN

Sportnap

2017. május 17-én soros ülését tartotta
Celldömölk Város Képviselõ-testülete.
Az ülésen Fehér László polgármester
ismertette a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtását és a két ülés között
történteket. Dr. Palkó Andrea r. alez re -
des, a celldömölki rendõr kapi tányság
vezetõje tartotta meg beszámolóját a
2016-os közbiztonsági helyzetrõl, in -
téz kedéseikrõl. Az ülésen részt vett dr.
Tánczi Tibor r. ezredes, rendõrségi fõta -
nácsos is, aki kiemelte a celldömölki
rendõrkapitányság példaértékû mun-
káját. A fegyveres testületi beszámolót
követõen Pintér Richárd tû. õrnagy, a
Sárvári Hivatásos Tûzoltó Parancsnok -
ság vezetõje ismertette a tûzoltó tes-
tület munkáját. Szót kért Kovács Le ven -
te tû. ezredes is, a Sárvári Katasztrófa -
védelmi Kirendeltség vezetõje, aki fon-
tosnak tartja a lakosság tájékoztatását
a Testület munkájáról, valamint a tanu -
lók tûzvédelmi oktatását. Képviselõi
kérdésre, hogy mikorra várható idén a
nagy katasztrófavédelmi gyakorlat, a

Testület vezetõje október elejét jelölte
meg. Õt követte Kocsis Péter helyi tûz -
oltóparancsnok, aki a Celldömölki Ön -
kor mányzati Tûzoltóság 2016-os tevé -
keny ségérõl tartott beszámolót. Ezután
a teljesen vagy részben az önkor -
mányzat által mûködtetett gazdasági
társaságok beszámolója következett.
Bognár Zsolt, a Celli Huke Hulla dék ke -
zelési Nonprofit Kft. ügyvezetõje rövi-
den ismertette a beszámolóban foglal-
takat, majd Farkas Gábor, a város jegy -
zõje elmondta, hogy a Zalaispa jogo-
sultságát a kormány ugyan visszavon-
ta, de még nem született törvényi kö-
telezettség arra nézve, hogy a Tár sulás
kivel kössön szerzõdést. Mint ismere-
tes, korábban Celldömölk a hulla dék -
kezelést illetõen a Zalaispához csat -
lakozott, idõközben azonban az új elõ -
írások miatt a területi ellátottság mér-
tékét tekintve a Társulás nem rendel -
kezik a kellõ feltételekkel. Söptei Jó -
zsefné alpolgármester-asszony kifejtet-
te, hogy a Celli Huke munkáját új esz-

közök segítik, ez annak is köszönhetõ,
hogy az éves gazdálkodásuk a körül-
ményekhez képest megfelelő volt. Ja -
va solta, hogy amíg nem születik törvé-
nyi kötelezettség arra vonatkozóan,
hogy melyik nagyobb hulladékgazdál-
kodási társasághoz csatlakozzanak,
foly tassák munkájukat a Zalaispa tagja-
ként. Ezután Kiss Lilla, a Vulkán Gyógy-
és Élményfürdõ ügyvezetõje ismertet-
te a Társaság tavalyi gazdasági tevé-
kenységét. Elfogadták a döntéshozók
Pálné Horváth Mária, a Celldömölki
Mé dia Nonprofit Kft. ügyvezetõje be-
számolóját. 
Az intézményi beszá mo lókat követõen
Gasztonyiné Fódi Zita beszámolt az
óvodai beíratások ered mé nyérõl: a
következõ tanévre a három óvodaegy-
ségbe összesen 89 kisgyermeket írat-
tak be, így az intézmény szeptem -
bertõl várható összlétszáma a beirat -
kozáskor 308 fõ, ami 28 fõvel több a
tervezettnél.

»LA
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Május 19-én a cukorbetegség és annak
megelõzése jegyében szervezett e gész -
ség-programot a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület. A városban ál-
landó törekvések zajlanak arra, hogy
felhívják a lakosság figyelmét, meg fe -
lelõ életmód mellett elkerülhetõ volna a
cukorbetegség, a szív- és érrendszeri
be tegségek. A Kemenesaljai Szív- Ér-
rendszeri és Cukorbetegekért Alapítvány
1997-ben azzal a céllal szervezõdött új-
já, hogy valamennyi érintett figyelmét
felhívja a cukorbetegség megértésére
és a kockázat csökkentésének fontossá-
gára. Habár az alapítvány azóta már
nem aktív, egykori elnöke, Zámbó Fe -
renc azonban mindmáig részt vesz,
közremûködik a cukorbetegekért szer -
ve zett szûrõ- és figyelemfelhívó progra-
mokon.

Az egykori alapítvány kezdeményezését
az elmúlt években a Cselekvõ Összefo-
gással Celldömölkért Egyesület karolta
fel, így május 19-én a civil egyesület ál-
tal került megrendezésre az „Együtt a

diabétesz ellen” címû program a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár épületében. Itt elõször az
egye sület elnöke, Fehér László köszön -
tötte a résztvevõket. Ahogy a polgár-
mester is hangsúlyozta, a cukorbe -
tegség világméretû társa dalmi problé -
mává nõtte ki magát. Ma Magyar or -
szágon kb. 600.000 fõ a regisztrált cu-
korbetegek száma, és kb. 1-1,5 millióra
tehetõ azok száma, akik már a
diabétesz kialakulása elõtti közvetlen
stádiumban állnak. Ezzel kapcsolatban,
pontosabban a cukorbetegség valamint
a szív- és érrendszeri betegségek kö -

zötti összefüggésekrõl, va lamint a cu -
kor betegség megelõ zé sérõl tartott elõ -
adást a két fõorvos, dr. Bo rovszky Ta -
más és dr. Várbíró Mária. Rendszeres
testmozgás és megfelelõ táplálkozás, ez
tehát a két alappillére a cukorbetegség
megelõzésének, derült ki az elõadá -
sokból. A másik fontos tényezõ pedig az
ellenõrzés, épp ezért a prezentációkat
követõen szûrõvizs gálatok, állapotfel -
mé rések kezdõdtek a mûvelõdési
központ aulájában. Az ér dek lõdõk szak-
emberek segítségével bizonyosodhattak
meg vércukorszint jükrõl, vérnyomá -
sukról, továbbá lehe tõség volt doppler-
vizsgálatra való elõ jegyzésre is. Mind -
emellett az egészségügyi szakemberek
hasznos információkkal és tanácsokkal
látták el a megjelenteket, ezzel is téve
egy lépést a cukorbetegség helyi szin-
ten való visszaszorításáért. A szervezõk
ezúton is köszönik a helyi gyógyszertá-
rak, gyümölcs- és más üzletek támoga-
tását, mellyel a rendezvény megvaló-
sulhatott!

»NN

Cselekvõ összefogással a diabétesz ellen

A Marcal-medence természeti érté kei -
rõl tartott elõadást Somogyi Csaba ma-
darász. A terület védett, jellegzetes ma-
dárfajairól szóló bemutatóra a Ság hegy
tövében, a Vulkánparkban került sor.

Péntek délután új ismeretterjesztõ
elõadássorozat indult a Kemenes Vul -
kánpark patronálásában. Somogyi Csa -
ba hobbimadarász a térség természeti
értékeit mutatta be az érdeklõdõknek.
„Már régóta megfogalmazódott ben-
nem a gondolat, hogy másokkal is
megosszam a zöldben szerzett élmé-
nyeimet, és megismertessem mások-
kal is azt a sok fajt, mely körülveszi
õket. A túrák alkalmával azonban nem
mindig sikerül meglátnunk a ritkább
fajokat, ezért most egy elõadás kere -
tében, egy ismerõsöm fotóin keresztül
szeretném bemutatni ezeket is a
közönségnek” – mesélt az elõadás
elõzményeirõl Csaba. A május 26-i be-
mutatóra – innovatív volta ellenére –
máris szépszámú érdeklõdõ gyûlt össze
a Vulkánpark elõadótermében. Somo -
gyi Csaba pedig saját tapasztalatai
alapján igyekezett megismertetni kö-
zönségével a Marcal-medence valódi
értékeit. Hiszen azoknak, akik egy ilyen

különleges, egyedi állati és növényi
fajokkal rendelkezõ tájon élhetnek,
szinte kötelességük volna, hogy ismer-
jék és óvják is azt. Csaba elsõ elõ adá -
sán a terület védett, jellegzetes ma-
dárfajairól tartott prezentációt az ér -
dek lõdõknek, mint például a kékbegy,
vagy a kevésbé ismert darázsölyv és
fekete gólya. Az elõadás júliusban foly-
tatódik. Ahogy Csaba is célzott rá, a
Vulkánpark idén is szervez nyári tábo-
rokat gyerekeknek. Ezúttal három tur-
nusra is lehet majd jelentkezni, júni -
usban a madarak (ennek elsõ napján
gólyagyûrûzésre mennek a gyerekek),
júliusban a víz, augusztusban pedig az
építészet és az épületek tematikájára
épülve. Az intézmény tehát továbbra is
igyekszik színes programokat kínálva
még szélesebb körben megismertetni
a múzeumot az érdeklõdõkkel, ennek
jegyében zajlott többek között az el-
múlt szombaton a Vulkánpark hagyo-
mányos botanikai túrája, de ennek
jegyében csatlakozik a múzeum június
24-én ismét a Múzeumok Éjszakája
címû programsorozathoz. A Marcal-
medence élõvilágánál és a pénteki
elõadásánál maradva azonban el-
mondható, máris egy újabb sikeres

kezdeményezéssel bõvült a Vulkánpark
programkínálata. Csaba elõadása rész-
letes szakmaisággal vezette be a
résztvevõket a térség természeti kin-
cseinek világába. A látogatók ismere-
teket szerezhettek arról, hogy hol ku-
tassanak például a kékbegy után, vagy
hogy mirõl is ismerhetik fel a hamvas
rétihéját. Annyi azonban bizonyos,
hogy az elõadás után mindenki kedvet
kapott egy kis üdítõ természetjárásra.

»NÉMETH N.

Ritka madarak a Vulkánparkban
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A 35. gyalogezredre emlékezõ könyvet
mutattak be május 24-én, Szombat -
helyen a Városházán. A szerda délutá-
ni esemény egy különleges állomását
mutatta be a megyeszékhely katona-
történetének, ugyanis 75 évvel ezelõtt,
április 12-én kezdõdött meg a 3. had-
test csapatainak Doni Frontra történõ
kiszállítása.

Ennek a hadtestnek volt része a 35.
szombathelyi gyalogezred is, amelynek
a történetét a szerzõ, György Sándor
2012-ben kezdte el kutatni. György
Sándor történész, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem doktorandusz hall-
gatója kötetében Vas Megye Don-
kanyart megjárt túlélõinek visszaemlé-
kezéseit dolgozta fel. A Don-kanyarban
vívott harcok a magyar hadtörténet
legszomorúbb fejezetei közé tartoznak:
a megfelelõ fegyverzet és felszerelés

nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal
megbízott honvédek ezrei szenvedtek
és vesztek oda a -40 fokos orosz tél-
ben. Erre utalt dr. Puskás Tivadar pol -
gármester is, aki köszön tõjében kie-
melte, háborúról beszélni mindig ne-
héz dolog, háborúkat megjárt szemé-
lyekkel találkozni mindig megtisztelõ.
Személyesen köszöntötte a Celldö -
mölk rõl érkezett két doni túlélõt, Kazári
Józsefet és Szimedli Józsefet, valamint
az õket kísérõ önkormányzati kép vi se -

lõket. A Don-kanyarban harcoló ka to -
nák hõsies ségérõl és a történelem is-
meretének fontosságáról beszélt Hor -
váth Zsolt diákpolgármester majd a
Don-kanyart megjárt veteránok tartot-
tak megindító beszámolót a fronton
átélt eseményekrõl, háborúról és
veszte ségekrõl. A hasonló beszámolók
ala p ján írt, Szombathelytõl a Don-ka-
nyarig – a 35. alezred pokoljárása címû
könyvet ezután Horváth Miklós hadtör-
ténész és egyetemi tanár ismertette és
méltatta. Végül a szerzõ, György Sán -
dor történész mondott köszönetet
mindazoknak, akik a kötet elkészí té sé -
ben köz remûködtek, külön kiemelve
Jagadics Pétert, a Savaria Katona tör -
téneti Kiállí tás kurátorát, aki a figyel-
mébe aján lotta a témát, valamint a
Szülõföld kiadót, akiknek gondozásá-
ban megjelenhetett a könyv. A kiad-
ványhoz tartozik egy 3373 nevet tar-
talmazó veszteséglista is, amely szin -
tén a szerzõ, György Sándor történész
munkája. »N. NÓRA

Könyvbemutató a 35. gyalogezredrõl

Mondhatni, hagyományt teremtett a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület, mikor három évvel ezelõtt a
Tulipán fesztivált megelõzõ idõszakra
önkéntes várostakarító akciót szerve-
zett a központban. 

A kezdeményezés már régóta szük -
ségszerûnek bizonyult. Egyrészt, mivel
alapvetõ társadalmi elvárás volna, hogy
egy közösség tisztán, rendben tartsa
saját környezetét, másrészt, mióta
Celldömölk elindult a turizmusfejlesztés
útján, gazdasági ér dekek is fûzõdnek
ahhoz, hogy a város az idelátogató ven-
dégek számára is szép, tiszta, vonzó vá-

rosképpel rendelkezzen. Habár az idei
évben az egye sü let az idõjárási viszo-
nyok miatt csak a fesztivál után tudta
megszervezni város szépítõ akcióját, de
a közösségi munka ezúttal sem maradt
el. A Cse lekvõ Összefogással Celldö -
mölkért Egye sület tagjai és a lelkes ön-
kéntesek ezúttal a vasútállomást és
környékét vették célba. Ahogy Nagy
Zoltán egyesületi tag is elmondta, a
beltéri dohányzás szabályozása óta a
városban a legnagyobb problémát a
cigaretta csik kek szét szó rása okozza,
fõként a vendéglátóhelyek környékén.
Rengeteg bejelentés érkezik az
önkormány zat hoz a városkép minõsége

miatt, a lakosok rendszeresen tesznek
panaszt a szemetes, rendezetlen belvá-
rosra hivatkozva. Az egyesület tagjai
ezúton is kérik tehát a település lakóit,
ügyeljenek jobban környezetükre. A vá-
rostakarító felhívás mind ezzel együtt is-
mét sike resnek bi zonyult, sokan
gyûltek össze a belvárosban, hogy egy
kicsit szebbé tegyék az állomás környé-
két, valamint a köz pontba ve zetõ utat
és járdát. Az egyesület tagjai bíznak ab-
ban, hogy kez demé nyezésük ösztön -
zõleg hat majd, és ha nem is szer -
vezõdnek ha vonta újabb szemét gyûjtõ
akciók, de legalább közvetlen környe-
zetük rendben tartására, saját komfor-
térzetük érdekében is, jobban ügyelnek
majd a lakosok.

»NÉMETH N.

Egyesületi várostakarító akció

Ismét megrendezte gyermeknapi hor-
gászversenyét a celldömölki Lokomotív
Horgászegyesület. Az eseményre má jus
28-án, vasárnap délelõtt, tökéletes
horgászidõben került sor. 

A kellemes nyár eleji idõjárás lehetett
az egyik oka, hogy az egyesület hagyo-
mányos gyerekversenyén idén rekord -
számú nevezõ indult. Habár a májusi
horgászverseny egyébként is nagy nép -
szerû ségnek örvend a gyerekek köré-
ben, idén összesen ötvenheten vettek
részt bajnokságon. Nem túlzás tehát azt
mon dani, hogy maximális létszámmal

vette kezdetét a két órás horgászat, az
összes horgászhely elkelt a celldömölki
téglagyári-tó körül. A hivatalos kiírás
szerint a versenyen résztvevõk egy bot-
tal, egy horoggal szerelt úszós készség-
gel horgászhattak, a kifogott halakat
pedig kizárólag szákban lehetett tá -
rolni, csak az élõhalak kerültek mérle-
gelésre. Habár a verseny két korcso-
portban, a 7-10 évesek, valamint a 11-
14 évesek korcsoportjában került meg-
hirdetésre, jóval fiatalabb versenyzõk -
kel is lehetett találkozni az tó mentén.
Ami nem is baj, hiszen mint minden
más sportszenvedélyt, így a horgásza-

tot sem lehet elég fiatalon elkezdeni. A
verseny végére pedig akadt horogra
épp elég hal, fõként törpeharcsa, de
akadtak keszegfélék is a szákokban. A
két órás versenyidõ lejártával mérlege -
lés következett. 
Az elsõ korcsoportban Bakonyi József
nyerte el az elsõ helyet 1120 grammal,
Szélesi Frida lett a második 950 gram-
mal, a harmadik helyen pedig Papp
Martin Dániel végzett 670 grammal. A
második korcsoportban Szélesi Sára
nyert 1220 grammal, õt követte Káldi
Zsombor 1200 grammal, a harmadik
hely pedig Vravuska Ben céé lett 970
grammos fogásával. A verseny legna-
gyobb fogása 470 gramm volt, és
Varga Gábor horgára akadt. 

Gyermeknapi horgászverseny
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Kulturális találkozó a fogyatékkal élõk számára
Fogyatékossággal élõ emberek kulturá-
lis találkozójának adott otthont szom -
baton a mûvelõdési központ színház-
terme. Az országos fesztivált csaknem
két évtizede szervezi a Vas Me gyei
Mozgássérültek Celldömölki Cso port ja.

Mozgássérültek, látássérültek és sa já -
tos nevelési igényûek is érkeztek a
június 8-án megrendezésre kerülõ Fo -
gyatékkal élõk mûvészeti találkozójára.
A rendezvény ezúttal is a Moz gás sé -
rültek Vas Megyei Egyesületének Cell -
dömölki Csoportjának szervezésében
jött létre, a csoport elnöke, Holpert
Jenõné vezetésével. Az esély egyen -
lõség jegyében zajló fesztivál ven dé -
geit elsõként Karádi Mihály kép vi selõ
köszöntötte a város nevében. „Fo gya -
tékossággal élni nem jelent mást, mint
hogy egy-egy feladat végrehajtásához,
egyes élethelyzetekben a testi funkci-
ók strukturált sérülése miatt másként

kell, hogy megfeleljen az ember. Önök,
akik bizonyos fogyatékosságokkal
élnek, a saját sorsukért fele lõsséget
vállaló, önálló személyek. Olyan em-
berek, akik nem igénylik, hogy sorsuk-
ról mások döntsenek, mert arra önma-
guk is képesek.” Majd Ma gyar Tamás
köszöntötte verssel a fesz tivál szer -
vezõit, aki után Kardos Ma riann egy
jel tánc elõadással lepte meg a cell -
dömölki csoport vezetõjét. Az ünnepé-
lyes megnyitó után aztán kezde tét

vette a verseny. A mûvészeti ágak
segítik a fogyatékkal élõ emberek ki-
teljesedését, ezt támasztotta alá az
idei fesztivál is, hiszen a többszáz
versenyzõ összesen 48 mûsorszámot
állított a közönség és a zsûri elé. A pro-
dukciók között voltak verses, énekes,
táncos elõadások, és voltak színházi je-
lenetek, hangszeres bemutatók is. A
fesztivál résztvevõi pedig igazán kitet-
tek magukért, hiszen a színpadra állí -
tott mûsorok egytõl-egyig színvona la -
sak és szerethetõk voltak, ami nem
csak elkötelezettségüket mutatja a
mûvészetek iránt, de kitartásukat és
szorgalmukat is hûen tükrözi. Az ese-
mény ez alkalommal is igazolta, hogy
a fogyatékkal élõk mennyire rátermet-
tek és ügyesek bizonyos területeken.
Nem túlzás tehát, hogy valamennyi
résztvevõje nyertese volt a fesz ti vál -
nak, amit minden bizonnyal jövõre is
megrendeznek majd. »NÉMETH N.

Az Alsósági Tavaszi Napok nem csak a
városrész, de az egész település számá-
ra meghatározó ünnepi esemény. Nem is
csoda, hiszen immár negyed évszázados
múltra tekint vissza. A rendezvény ha-
gyományosan május végén kerül meg-
rendezésre, így bizony ál talában
kiszámíthatatlan idõjárási viszonyok kö-
zött zajlik az esemény. Így történt ez
idén is, a tavaszi napok elsõ napján,
szombaton a szeles idõjárás miatt az al-
sósági sportcsarnokban kerültek megren-
dezésre a programok. A Keme nes aljai
Mûvelõdési Központ Könyv tár, valamint
az az Al sóság-Izsák fai Részönkormányzat
közös szervezésében létrejött rendez-
vényt Ko vács né Söptei Valéria kép viselõ
nyitotta meg ünnepélyes keretek között.
Kovácsné Söptei Valéria elsõként az alsó-
ságiak összetartását méltatta, hangsú-
lyozva a közösségek hagyomá nyai nak
jelentõ ségét. Majd beszámolt a nemrégi-
ben hivatalosan is bejelentett TOP-os pá -
lyá zatok ered mé nyeirõl, mely nek
köszön hetõen az alsósági városrész 95
millió forintot nyert el központjának
fejlesz tésére. A pá lyá zati pénzbõl a tele-
pülésrészhez méltó központ kerül majd
kialakításra, zöld övezettel, termelõi pi-
accal és par ko lóval. A köszöntõ után kul-
turális program következett, melyben az
alsósági óvodások és az alsósági tagisko-
la diákjai vettek részt. Az elõadást kö ve -
tõen az önkormányzat nevében Fehér
László polgármester és Kovácsné Söp tei
Valéria képviselõ játékokat és sportesz-

közöket ajándékoztak a településrész
óvodájának és iskolájának. A délután to-
vábbi részében egy mást kö vették az
elõadások a színpadon, fellépett a Soltis
Színház, az Ultra violák Bábcsoport, majd
táncos produkciókkal szerepelt az Energy,
a KMKK mazsorett csoportja és a Rose-
Dance tánccsoport. Habár a sportcsarnok-
ban folyamatosan zajlottak a programok,
a bátrabbak a csarnok elõtti téren felállí-
tott standokat is meglátogatták, ahol
nem csak ételek-italok, de különféle
kézmûves alkotások, já té kok is várták az
ér dek lõdõket. Mind e közben a legkiseb-
beknek ugrálóvár és játszóház állt a ren-
delkezésükre. És természetesen a közös
étkezés sem maradhatott el, a
jelenlévõket az Alsóság-Izsákfai Rész ön -
kormányzat látta vendégül, mi köz ben
Karczagi János énekmûvész és barátai
szolgáltatták a zenei aláfestést. A szom-
bati programok sorát a helyi rock -
zenekarok élõ konc ertje zárta. Va sár nap,
a tavaszi napok másnapján a ha gyo -
mányokhoz hûen ökumenikus istentisz-
telettel, valamint labdarúgótornákkal
folytatódott a rendezvény.

»NN

Alsósági Tavaszi Napok
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A Celldömölki Városi Általános Iskola
7.a és 7.c osztályos tanulói és pedagó-
gusai 2017. május 10-13. között a
Határtalanul pályázat (HAT-16-01-0068)
keretén belül Kárpátaljára látogattak. A
korábbi év tapasztalatai alapján a tanu-
lók izgatottan várták az utazást. 

A buszon töltött idõben megismerked-
hettek a gyerekek az új útlevelükkel,
majd ezután az elsõ kaland a határát-
lépés volt. A gyors és szerencsés átke-
lés után Ungvár felé vezetett az utunk.
Ott városnézés közben megtekintettük
az ortodox templomot, a zsinagógát,
megkoszorúztuk Petõfi szobrát, átkel-
tünk a hídon az Ung folyó felett, pi he -
nõt tartottunk a várnál, majd a dél-
utánt a skanzenben töltöttük. Itt a már
kialakult csoportokban különbözõ érde-
kes feladatokat oldottunk meg. A prog-
ram végeztével Beregszászra utaztunk,
ahol elfoglaltuk szálláshelyünket. Az íz-
letes vacsora után következtek a napi
feladatok és az útinapló megírása.
Majd a takarodóig felidéztük a nap
eseményeit, sokat beszélgettünk, ne-
vettünk, így jól éreztük magunkat. A
második napon a sárosoroszi testvéris-
kolánkba látogattunk, ahol ismerõsként
nagy barátsággal fogadtak bennünket.
Kis mûsoruk után átadtuk az ajándéka-
inkat, majd változatos közös progra-
mok következtek: barátkozás, óraláto-
gatások, közös játékok és ebédelés. A
gyerekek új barátokra leltek a nap so-

rán. Búcsúzóul egy magyar népdalcso-
kor eléneklésével köszöntük meg a szí-
ves vendéglátást. További utunk Tisza -
újlakra vezetett, ahol megemlékeztünk
II. Rákóczi Ferenc emlék mû vé nél. A
nagyberegi Református Líce um ban
mûvészi kerékpár bemutatón vettünk
részt, ahol megcsodáltuk a bravúros
mutatványokat. A szállás felé menet
jutalmul egy játszótéren kapcso lód -
hattunk ki. A következõ napon elõször
a munkácsi várat tekintettük meg, aho-
vá örömünkre elkísértek bennünket a
sárosoroszi barátaink is. Innét Szoly vá -
ra a malenkij robot emlékére kialakí-
tott parkba mentünk, ahol idegenveze -
tõnk megható elõadását és énekét
hall gattuk meg. Majd a rossz idõ elle-
nére a Vereckei hágó következett. Itt
felidéztük a honfoglaláskori esemé-
nyeket, koszorúztunk és elénekeltük a

Himnuszt. A gazdag nap végén a
hazaszeretetrõl hallgathattunk elõ -
adást, majd folytattuk az útinapló ké-
szítését. Az utolsó napon Beregszász
városával ismerkedtünk meg. Csopor -
tonként térkép segítségével kerestük
meg a nevezetességeket, és oldottunk
meg feladatokat. Késõbb a helyi fõis -
kolát ismertük meg, és itt számoltak
be csoportjaink a munkájukról. Ezután
fájó szívvel, de sok élménnyel indul-
tunk a határ felé, majd a hazavezetõ út
során megosztottuk egymással kedves
emlékeinket és élményeinket. Felejt -
he tetlen négy napot töltöttünk az ott
élõ magyarok között. 

Az idei év során 26. alkalommal került
megrendezésre iskolánkban az Eötvös
Loránd Megyei Fizikaverseny a 7. és 8.
évfolyamosok számára. 

Eötvös Loránd 1891-ben, az akkor el-
készült Eötvös-ingával méréseket vég -
zett a Ság hegyen, hogy mûszere hasz -
nálható ságát ellenõrizze. A hegynek
akkor még – bányászattal nem torzított
– alakja lehetõvé tette, hogy a mérési
eredményeket összehasonlítsák az el-
méleti úton kapott értékekkel. 
Május 19-én Rozmán László tankerüle-
ti igazgató megnyitójával kezdetét vet-
te a verseny. A tanulóknak egy fel-
adatlapot kellett megol da niuk, illetve
egy élõben bemutatott fizikai jelen-
ségre kellett magyarázatot adniuk. A
feladatokat Bohus Mihály igazgató, bu-
dapesti fizikatanár állította össze eb-
ben az évben is, aki személyes jelenlé-

tével emelte a verseny fényét. Idén is
vendégeink voltak Pályi András és
Ujfalusy Antal Gábor geofizikusok. Az
eredményhirdetés során a díjakat Bo -
hus Mihály és Rozmán László adták át.
Az ered mé nyek a következõképpen
alakultak: 7. osztály: 1. Elek Péter (Sár -
vár), 2. Biczó Anna (Körmend), 3. Var -

ga-Kaizler Bul csu (Szombathely) 
8. osztály: 1. Jákói Sándor (Ostffy -
asszonyfa), Kisvári Bene dek (Celldö -
mölki Városi Általános Isko la, felké -
szítõ: Pálné Hor váth Katalin), 3. Haj -
mási Dóra (Cell dömölki Városi Álta lá -
nos Iskola, fel ké szítõ: Pálné Horváth
Katalin).

Õseink útján

Eötvös Loránd Megyei Fizikaverseny
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Május utolsó hétvégéje országszerte a
gyermekek szórakoztatásának jegy-
ében telik. Már a harmincas évek kez-
dete óta ünneplik Magyarországon a
gyermeknapot, különbözõ szórakozta-
tó programokkal készülnek ilyenkor a
legkisebbek számára. A Városi Óvoda
sem maradt ki a sorból, a Koptik úti
óvoda ovisai a közeledõ gyermeknap
jegyében csütörtökön a ligetben lova-
golhattak, pénteken pedig játékos tán-
cházat szervezett számukra az intéz -
mény vezetõsége. Az óvodásokat a
Kemenesalja Néptánccsoport mûvé sze -
ti vezetõi: Pál András és Pál Horváth

Krisztina próbálta egy kis mozgásra, já-
tékra és táncra bírni. A feladatok sok
gyermek számára nem is voltak isme-
retlenek, hiszen a tánccsoportban fo-
lyamatosan zajlik az utánpótlás-neve-
lés, az egyesület óvodás csoportja je-
lenleg is igen szép lét szám mal mû kö -
dik. A Koptik úti ovisok pedig láthatóan
élvezték a számukra kitalált mókás,

mégis aktív és fejlesztõ feladatokat,
melyek közben rohanhattak, ugrálhat-
tak, vagy épp tekereghettek, mint a kí-
gyó. Mindehhez ifj. Földesi János és ze-
nekara szolgáltatták a talpalávalót,
akik a szusszanásnyi szünetben még
egy kis hangszerismeretet is tanítottak
az ovisok számára, akik már elõtte is
meglepõen tág ismeretekkel rendel -
kez tek a vonós hangszerekrõl. Így mi -
közben az óvo dások felhõtlenül szóra-
koztak, még egy kis plusz zene- és
tánctudásra is szert tehettek.

»NN

Óvodai táncház

Ság Hegy Kupa Jeney László és Jenei Ferenc emlékére
Idén tizedik alkalommal rendezte meg
a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola nemzetközi rapid sakkversenyét,
a Ság Hegy Kupát. A jubileum alkalmá-
ból ezúttal is két neves sakkozó emlé-
kére szervezték meg a kupát. 

Jeney László és Jenei Ferenc sakknagy-
mester életrajzát a verseny meg nyi -
tóján az esemény egyik fõszer vezõje,
Czupor Attila ismertette és méltatta.
Elsõként Jeney Lászlót, akinek egész
életét a sakk hatotta át, pályafutása
során Veszp rém, Sárvár, majd Cell -
dömölk sakk életének szervezésében is
szervesen részt vett. Majd Jenei Ferenc
sakk nagymestert, mesteredzõt, akinek
szin tén egész életét áthatotta a sakk,
sikereit 1972-ben a Sport Érdemérem
bronz fokozatával tüntették ki. A ren-
dezvényre kerek évfordulóhoz méltón
ismét nagyszámú versenyzõ érkezett,
összesen 203 fõ indult a nemzetközi

versenyen. Hat korcso portban – négy
gye rek és két felnõtt – folytak a küz-
delmek. 
A bajnokság 9 fordulós svájci rend -
szerben, 2X15 perces játékidõvel zaj -
lott, a nemzetközi me zõny hat csoport-
ra bontva ült asztalhoz. Az „A” cso -
portban FIDE érték szám szerzõ ver seny
zajlott a felnõttek számára, a többi
korcsoportban nem élõ pontokért folyt
a küzdelem. A Ság Hegy Kupára idén is
rendkívül színes összetételû mezõny
gyûlt össze, a magyarok mellett oszt-
rákok, horvátok, szlovének és szlo -
vákok, nagymesterek és amatõrök vet-
tek részt. A rangos versenyen a bene-
dekes iskola diákjain kívül a Celldö -
mölki Általános Iskola és az Alsósági
Tagintézmény sakkozói is képvi sel -
tették magukat. A diákme zõnyben
több országos bajnok, sõt Európa-baj -
nok is szerepelt a verseny zõk sorában.
Az eredmények összesítése után cso-

portonként díjazták a helyezetteket. A
legnívósabb „A” csoportban elsõ he-
lyen végzett Balog Imre sakknagymes-
ter, második lett Nagy Bence FIDE-
mester, harmadik pedig Nagy Gábor
nemzetközi mester. A diákmezõnyben
a legjobb eredményt Lenner András ér-
te el, aki a 6. helyen végzett korcso-
portjában. Az egyéni ered mé nyek bõl
számítva csapateredményt is hirdettek,
ahol a Szent Benedek csapata 2. helye-
zést ért el. A csapat tagjai: Lenner And -
rás, Õri Dániel, Pápai-Vik mon Kamilla
és Németh Richárd voltak. Ezenkívül ki-
osztásra került még a legjobb celldö-
mölki díj, melyet Lenner András és
Pápai-Vikmon Kamilla vihetett haza,
valamint a legjobb alsósági díj, melyet
Molnár Dániel és Nagy Me lissza nyert
el. A felnõtt B csoportban Kasza István,
a felnõtt A csoportban: ifj. Czupor Attila
hozták a legjobb helyi eredményeket.

»NÉMETH NÓRA

Kedves Gyula!
Mély megrendüléssel vettük tudomá-
sul, hogy meg állt egy szív, melybõl
megannyi szeretet áradt. Megállt egy
szív, amely a családért, a vasútért, a
vasutasokért, a nyugdí ja sokért dobo -
gott. Idõt, fáradságot nem kíméltél,
amikor kívánta a szükség; áldozni, adni
is tudtál, amikor kívánta a körülmény. 
Kedves Gyula! Te 10 évet adtál az
életedbõl a nyugdíjas társaidnak. Te
voltál a Kemenesaljai Vasutas Nyugdí -
jas klub megalakítója, amelyet 10 évig
vezettél. Tagja voltál Országos Szövet -

ségünk választmányának is. Minden
lehetõt megtettél, hogy szolgáld ön-
ként vállalt kötelességgel nyugdíjas
társaidat s a nyugdíjasklubot. Nem saj -
náltad az idõt, fáradságot, hajtott a lel-
kesedés és a szeretet. Még itt cseng a
fülemben, amikor mûtéted után tele-
fonbeszélgetésünkkor már az augusz-
tusra tervezett kiemelt rendezvényetek
sikeres lebonyolítása volt a témaköröd.
Lélekelemed volt az önzetlenség, a
másokért tenni akarás és tenni tudás.
A nyugdíjasokért végzett munkád elis-
meréseként 2014-ben MÁV Zrt. elnök-

vezérigazgatói dicséretben részesültél.
Sajnos a kór erõsebb volt, mind a re-
ményed s az élni akarásod. Hiányozni
fogsz az Országos Szövetség nyugdíja-
sainak nagy családjából. 
Gyula! Véget ért az élet, véget ért az
út, a vonat végállomásra érkezett. 
Nyugodjál békében feleséged, Emõke
mellett. Nem feledünk. Isten veled!

»HORVÁTH LÁSZLÓ, 
A VASUTAS NYUGDÍJASKLUBOK

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE

(Elhangzott Czigány Gyula temetésén,
2017. május 5-én.)

In memoriam Czigány Gyula
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NB II.
Budaörs SC II. – CVSE-SWIETELSKY III. 14 : 4
Simon Ferenc 3, Iván Bertold 1.
Csapatunk tartalékosan tudott kiállni, de így is megle-
petés a sima vereség.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY V. – Büki TK 9 : 9
Tamás László 2, Szabó Ferenc 2, Teket Attila 2, Csupor
Máté 1, Szabó Ferenc – Csupor Máté, Teket Attila –
Tamás Lász ló párosok.
A több döntõ szettes mérkõzést meg nyerõ csapatunk 1
pontot itthon tudott tartani.

Bajnoki mérkõzések
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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

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!



Véget értek a 2016/2017-es asztalite-
nisz extraliga alapszakaszának küzdel-
mei. A pontvadászatnak bajnoki cím -
védõként vágott neki a Celldömölki
VSE-Swietelsky együttese, miután a ta-
valyi fináléban az utóbbi évek leg -
izgalmasabb meccsén legyõzte a nagy
rivális Pécs gárdáját. Klampár Tibor
vezetõedzõ új felállású csapattal kezd-
te meg a munkát tavaly nyáron, távo-
zott ugyanis Ecseki Nándor, helyére
Szita Márton érkezett, aki egy komoly
vállsérülés után még nem volt 100%-
os formában. Ez sajnos a bajnokság
korai szakaszában érezhetõ is volt,
Szita nem tudott minden meccsen a
tudásának megfelelõ teljesítményt
nyúj tani. A csapat rögtön egy rangadó-
val kezdte a bajnoki menetelést, hisz a
nyitányon Szegeden léptek asztalhoz
Lindnerék. A fõpróba remekül sikerült,
hisz 6:4-es gyõzelmet aratott a cím -
védõ a Tisza-parton. A hazaiaknál Ge -
rold Gábor ezen a napon verhetetlen-
nek bizonyult, és Szita Vitseket sem
tudta legyõzni. A folytatásban 3 köny-
nyebb fellépés várt a mieinkre, és a
papírforma igazolódott is, hisz a Békés
vendégeként mindössze 3 szettet ve-
szített a CVSE, míg hazai pályán a DVTK
legyõzése sem okozott gondot. A 7:0-k
után Csákváron sem izzadt meg külö-
nösebben a Klampár-legénység, igaz,
itt már egy szett elment, Varga Sándor
ugyanis legyõzte a rutinos Lindner Ádá-
mot. Az 5. fordulóban aztán ismét
ranga dóra készülhetett a Celldömölk,
ek kor a BVSC elsõ csapata látogatott a
Kemenesaljára. A találkozó eleji páros
nem úgy alakult, ahogy szerettük vol-
na, hisz a Fazekas – Szita duó 3:1-re
alulmaradt a fõvárosiak Oláh – Do
Phuong kettõsével szemben. Amilyen
rosszul indult, olyan remekül foly -
tatódott a mérkõzés, hisz a pároson kí-
vül csak Szita veszített egyet Oláh
Benedek ellen, így simának mondható
6:2-es celli sikerrel ért véget a ranga-
dó. Sok pihenés nem várt a fiúkra, két
nappal késõbb ugyanis a BVSC II. ott-
honában volt jelenésük Fazekaséknak,
és a bajnokság elsõ hideg zuhanya itt
érte a bajnoki címvédõt. Ezen a vasár-
napon Lindner egyet sem tudott nyer-
ni, Szita is csak Kovács Gábort tudta
legyõzni, Fazekas 3 sikere pedig kevés
volt a pontszerzéshez, 6:4-re a fõvá ro -
siak nyerték a találkozót. A 7. forduló-
ban került sor a két nagy rivális csatá -
jára, ekkor mérkõzött csapatunk a ta-

valyi ezüstérmes Péccsel. A találkozó
nem azt hozta, amire vártunk, hisz
Lindner Pázsy felett aratott gyõzelme,
és Fazekas sikere Demeter ellen nem
kárpótolta a hazai közönséget, a többi
párosításban elszenvedett vereségért.
Nem volt azonos súlycsoportban a két
fél, a pécsiek magabiztos 6:2-es gyõ -
zelmet arattak az alsósági sportcsar-
nokban. A két fiaskó után a Komlón
aratott kötelezõ gyõzelem jelenthetett
némi gyógyírt a sebekre, melyek egy
hét múlva hazai pályán ismét felsza-
kadtak. December másodikán a Szé -
csény csapata volt az ellenfele a CVSE-
Swietelsky gárdájának, és egy rövidnek
nem mondható találkozón ismét pont
nélkül maradt a celli trió. Hiába nyerte
meg minden meccsét az elsõ egyéni
körben a házigazda, a folytatásban
csak Lindner tudott egyet hozni Bátorfi
ellen, ez pedig kevés volt a végsõ si-
kerhez. Elszenvedte 3. vereségét is
Klampár Tibor csapata, távol kerülve
ezzel a tabella elsõ helyétõl. A tavaszi
folytatás remekül indult, a Szeged elle-
ni sima 7:0-s sikerrel hangoltak a fiúk a
további fordulókra. A következõ 3
mérkõzésen vesztett szett nélkül zártak
Fazekasék, a Békés - DVTK – Csákvár
hár mas kénytelen volt meghajolni a
nagyobb tudás elõtt. A 14. fordulóban
a BVSC I. ellen folytatta menetelését a
csapat, a vártnál simább, 6:2-es gyõ ze -
lem mel. Mindössze Oláh tudta legyõzni
Fazekast, és Lindner kapott ki Do
Phuong Namtól, a többi meccsen vi-
szonylag könnyedén diadalmaskodtak
a mieink. Az õsszel meglepetés gyõ zel -
met arató BVSC II. sem okozott gondot
a tavaszi szezonban, csupán 5 szettet

tudtak nyerni ezúttal, így 0:7-el utaz -
hattak haza a fõvárosba. Ismét követ-
kezhetett a Pécs elleni rangadó, és
ahogy õsszel, úgy ezúttal is sima vere-
ség lett a vége. Fazekas és Lindner
ugyan legyõzte Pázsyt, de több babér
ezen a délutánon nem termett, így
újabb 6:2-es vereséget szenvedtünk a
nagy riválistól. Ez az újabb fiaskó (eb-
ben a bajnokságban már a 4.) biztossá
tette, hogy az idei Final 4-ba nem
érkezhet alapszakasz-gyõztesként a
címvédõ. A Komló legyõzése után, az
utolsó forduló hivatott dönteni arról,
hogy ki végez a 2. helyen a Celldömölk
– Szécsény kettõsbõl. A nógrádiak a pá-
rosok meccsén nem igazán reme kel -
tek, és az elsõ egyéni körben is mind-
össze Kriston tudott nyerni, így celli
elõnnyel kezdõdött a második kör, ahol
magára talált a házigazda. Az utolsó
felvonásra maradt a döntés, és Fazekas
ugyan kikapott Kristontól, Szita és
Lindner nem hibázott, így 6:4-re nyert
a Celldömölk. Ezzel a gyõzelemmel
megszerezte az alapszakasz második
helyét, és a június 10-ei Final 4 elõ dön -
tõn ismét megmérkõzhet a 3. helyen
záró Szécsénnyel. 
Az idei rájátszást június 10-11-én ren-
dezik a szigetszentmiklósi Városi Sport -
csarnokban, ahol a másik elõdöntõt a
Pécs vívja majd a Szeged együttesével.
Ahogy azt már az elõzõ években meg -
szok hattuk, a két gyõztes az ara nyért,
a vesztesek a bronzért meccselnek
egymással a második napon. Látva az
idei szezon eredményeit, elmondhat-
juk, hogy hatalmas csata vár a CVSE-
Swietelsky játékosaira már az elsõ na-
pon, de bízunk benne, hogy sikerrel
veszik az akadályt, és zsinórban 8. al-
kalommal is elhódítják a bajnoki címet. 

»CSUKA LÁSZLÓ

A 8. arany a tét
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1. PTE PEAC- Kalo Méh I. 18 16 1 1 33 108:35

2. CVSE-Swietelsky I. 18 14 0 4 28 103:39

3. SZERVA ASE I. 18 14 0 4 28 96:55

4. Floratom Szeged AC Probart I. 18 11 2 5 24 86:69

5. BVSC-Zugló II. 18 9 3 6 21 81:75

6. BVSC-Zugló I. 18 8 1 9 17 76:76

7. Komló Sport Kft. 18 4 1 13 9 54:93

8. Békési Torna Egylet 18 2 4 12 8 58:101

9. DVTK-Volán 18 2 4 12 8 46:101

10. Publó-Csákvári TC 18 1 2 15 4 40:104

Az asztalitenisz extraliga alapszakaszának végeredménye



Bajánsenye-Celldömölk 1-3 (0-1)
Bajánsenye, Vas megyei Kupa 7. forduló
2017. május 17. 
Vezette: Bíró Ottó (Domján Dávid, Busi
László).
Bajánsenye: Kalamár – Sáfrányos (Si mon
85. p.), Kovács V., Vörös (Albert 66. p.),
Szabó – Mihály, Luter, Bakó (Ba logh 81.
p.), Kovács I. – Pongrácz, Avas. Edzõ:
Babos Gergely. 
Celldömölk: Bíró – Vajda, Gyõrvári, Györ -
kös, Virág (Péter 85. p.) – Dobson (Büki
73. p.), Potyi, Gorácz (Bodor 64. p.),
Enyingi Márk – Klauzer, Piri. Edzõ: Ko man
Vladimir.
Góllövõk: Gyõrvári Gábor (20. p.), Piri
Balázs 2 (73. p. és 88. p.).
Celldömölk – Uraiújfalu 7-0 (4-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei
labdarú gó bajnokság 28. forduló 2017.
május 20. 
Vezette: Kártyás Katalin (Márton Péter,
Szabó Péter).
Celldömölk: Heiner – Péter,Vajda, Bo dor,
Enyingi Marcell – Dobson, Potyi , Go rácz,
Virág – Németh, Piri. Edzõ: Szép Ta más.
Uraiújfalu: Horváth – Nagyobb, Gönczöl,
Széles, Keszei – Farkas, Varga Pál, Varga
Zs., Gallen, Tóth (Csete 71. p.) – Varga
Péter. Edzõ: Stieber József.
Góllövõk: Péter Dávid 2 (16. p. és 30. p.),
Potyi Gábor (18. p.), Gorácz Máté (26.
p.), Németh József (54. p.), Dobson Dá -
vid (56. p.), Piri Balázs (85. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Uraiúj -
falu U19 8-1 (4-0). G.: Czöndör Bálint 4,
Balázsi Krisztián, Lempeg Olivér, Büki
Martin 2. Ezen a játéknapon olyan szûk
volt a felnõtt és az utánpótlás csapat já-
tékoskerete, hogy az ifinek csak tíz játé-
kos jutott, de így sem tudták a ven dé -
gek szorossá tenni a mérkõzést. 
Celldömölk – Répcelak 0-2 (0-1)
Szombathely, 200 nézõ Vas megyei
Kupa 8. forduló döntõ 2017. május 24. 
Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kóbor
Péter).
Celldömölk: Bíró – Vajda, Gyõrvári, Györ -
 kös, Enyingi Marcell (Bodor 34. p.) –
Dobson (Péter 82. p.), Potyi, Gorácz
(Büki 82. p.), Virág – Klauzer, Piri. Edzõ:
Sebestyén Attila.
Répcelak: Gyécsek – Kiss, Tóth, Bara nyai,

Ambrus – Jordán (Németh II. G. 89. p.),
Csordás, Németh G. (Farkas 82. p.),
Balikó, Bezdi – Szabó (Lónai 74. p.).
Edzõ: Balassa Péter.
Góllövõk: Jordán Benedek (13. p.), Ló nai
Ákos (79. p.).
Szentgotthárd – Celldömölk 3-1 (2-1)
Szentgotthárd, Vas megyei labdarúgó
bajnokság 29. forduló 2017. május 27. 
Vezette: Szabó III. Zoltán (Horváth Zol -
tán, Lukács Lívia).
Szentgotthárd: Soós – Bedi (Somogyi 84.
p.), Sütõ, Kovács P., Merkli – Kostyál
(Musz ka 84. p.), Kovács G., Wágner
(Takács 58. p.), Düh (Bugán 74. p.) –
Nagy (Horváth 90. p.), Vass. Edzõ: Hei ter
László. 
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös,
Enyingi Márk (Büki 19. p.), Enyingi Mar -
cell – Dobson (Németh 67. p.), Go rácz
(Szuh 56. p.), Potyi, Virág – Kla uzer, Piri.
Edzõ: Koman Vladimir. 
Kiállítva: Vajda László (85. p.).
Góllövõk: Kostyál Botond 2 (5. és 24. p.),
Nagy Ottó (60. p.) illetve Klauzer Ádám
(15. p.). 
Elõmérkõzés: Szentgotthárd U19 – Cell dö -
mölk U19 0-4 (0-2). G.: Tanai Kristóf, Zseli
Bálint, Baráth Szabolcs, Czöndör Bá lint.
Mindhárom utánpótlás csapatunk dobo-
gós helyen végzett a maga bajnok sá -
gában, az U19 szentgotthárdi gyõ zel -
mével, az U14 pedig hazai pályán a
Sárvár elleni kiütéses (12-0) gyõzel mé -
vel tette fel teljesítményére a koronát,
azaz mindkét csapat begyûjtötte az
aranyérmet. Az U16 speciális helyzetben
volt (van) szinte minden játékosa két
fronton volt érdekelt: a csapat egyik ré-
sze az U14-ben is játszott, a másik része
már az U19-ben is kénytelen volt játsza-
ni, ami önmagában nem baj, de nem
úgy, hogy volt, hogy a két meccs között
két nap sem telt el, bronzérmük így kü-
lönösen értékes. Lát szó lagosan tehát
minden rendben van az utánpótlás te-
rén, de azért itt sajnos a látszólagosan
van a hangsúly. Még látszólagosan sincs
viszont rendben a felnõtt csapat leg-
utóbbi két meccse, a két vereséggel. Az
utóbbi a bajnokság tekintetében nem
osztott és nem szorzott már semmit, az
ezüstérem megszerzése már néhány
játéknappal eze lõtt bizonyossá vált. A
kupadöntõ elvesztése viszont (minden
bizonnyal ennek kihatása volt a szent-

gotthárdi vereség is) fájdalmas, mert
ennek a jó kis együttesnek így, együtt,
ez volt az utolsó lehetõsége a sikerre,
mert annak ellenére, hogy talán ha-
zánkban nincs akkora respektje a kupa -
so ro zatnak, azért amikor kiesik belõle az
ember, ne adj Isten elveszti a kupa -
döntõt, az azért tud rossz érzést okozni.
Nekünk pedig ebben a sorozatban ez a
rossz érzés kétszer is megadatott:
elõször akkor, amikor a kupa országos
ágán, november végén a Szentlõrinc el-
len két perccel a találkozó lefújása elõtt
gólt kaptunk és kiestünk, másodszor
pedig most, a megyei ág döntõ jében.
Pedig a speciális kiírásnak kö szön hetõen
a Répcelakkal már meg mér kõztünk egy-
szer az országos ág me gyei selej te -
zõjében és akkor hat góllal jobbnak bi-
zonyultunk náluk. Most viszont kettõvel
õk gyõztek, az elsõ gólban elévülhetet-
len érdemei voltak a Király SZE pályáján
lévõ vízállások egyikének és a kapu
elõtti sártengernek, ahol nemcsak a lab-
da, de a kapusunk is megcsúszott. Sava -
nyú a szõlõ – mondhatják, és igazuk van.
Miért nem mi lõttünk ilyen gólt, vagy
olyat, mint a csereként beállt répcelaki
fiú, aki nem bízott semmit a vízre és sár-
ra, hanem úgy kipókhálózta lövésével
kapunk bal felsõ sarkát, hogy azóta sem
tértek magukhoz a derék szövõ mes ter
ízeltlábúak? Mindenesetre szép és na -
gyon akart sikerû búcsú volt ez edzõ és
csapata között, már, mint a répcelaki
edzõ Balassa Péter és csapata között. Õ
ugyanis már korábban bejelentve a po-
litikai karriert választotta a sportkarriere
folytatása helyett. Hogy milyen lesz a mi
búcsúnk a bajnokságtól, az június 4-én
vasárnap Vépen dõl el, ahol a hazaiak
négy, zsinórban elvesztett meccs után
fogadnak minket. Számunkra igen, de a
bajnokság még nyitott kérdéseit tekint-
ve nem ez az összecsapás lesz a legiz-
galmasabb, hanem a bronzéremért ját-
szanak Rába pa tyon a hazaiak a
kupagyõztes és a szintén az éremre haj-
tó Répcelak ellen, vagy Jánosházán, ahol
a tavaszi vesszõfutása után a Rum
legyõzésével bebiztosíthatja elsõ osztá-
lyú tagságát a hazai csapat. Ennél jobb
és izgalmasabb záró forgatókönyv már
csak egy Cell-Körmend meccs lehetne az
aranyéremért, de az a hajó már elment.

»DOTTO
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ot tó,
Far kas Gá bor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria, Vajda Zsuzsa,
Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Cell dö -
mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOM DA:
Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat lan hét pén -
tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat
kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Minden laminált padlónkhoz 
ajándék szegõléc, alátétfólia!

10 mm-es Nosztalgia tölgy: 3350 Ft/m2

Extra tartós 8 mm-es exkluzív színekben: 
Antik tölgy ÚJDONSÁG 2860 Ft/m2

Hickory („arany alma”) 2390 Ft/m2

Lengyel tölgy, sötét ÚJDONSÁG 2890 Ft/m2

Elegáns szil 2860 Ft/m2

Tigris tölgy 2860 Ft/m2

Közepesen erõs igénybevételre 7 mm-es:
Déli tölgy ÚJDONSÁG 2250 Ft/m2

Bükk 2190 Ft/m2

Sevila tölgy 2190 Ft/m2

Vadcseresznye 2290 Ft/m2

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDJÖN ÜZLETÜNKBEN

Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton 
OSB lapok 8-10-12-15 mm vastagságban!

Akciós áraink június 11-ig ill. a készlet erejéig érvényesek!

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

Cell-tank



A Wewalka Bécs közeli székhelyű, családi tulajdonban lévő vállalkozás, iráni és amerikai értékesítési köz-
pontokkal. Vezető frisstészta gyártóként, termékeinket világszerte, közel 30 országban értékesítjük.

Erősségeink a tapasztalat, rugalmasság, gyorsaság. Celldömölki üzemünkben szortiment váltást követően
egy 2016-os beruházásnak köszönhetően  alakítottuk ki második frisstészta gyártó csarnokunkat. Magyar
gyárunk elsősorban az európai és amerikai terjeszkedésünkhöz szükséges kibővített gyártói kapacitást

szolgáltatja. A jövőbeli kapacitásbővítési terveinket is a celldömölki üzemünkre alapozzuk.
A frisstészta gyártósorunk bővítéséhez azonnali kezdéssel keresünk munkatársakat a következő pozíciókba.

Tésztakeverő
Ideális élelmiszeripari végzettségű jelentkezők számára, akár pályakezdőknek is.

Termelési munkatárs
Jó kézügyességgel rendelkező jelentkezők számára, akár befejezett szakmai végzettség nélkül is.

Villanyszerelõ és lakatos
Gépparkunk karbantartásához és üzemeltetéséhez

Karbantartási munkatárs
A karbantartók munkaköri leírásában szereplő munkafolyamatok támogatásához.

Minőségbiztosítási asszisztens
A vállalati rendszer megfelelő működéséhez szükséges előírások betartatásához.

A régió hosszú távú munkaadójaként berendezkedve számos előnyt tudunk Önnek nyújtani:
Prémiumrendszer, egészségpénztári kártya jogosultság, Erzsébet kártya feltöltés minden dolgozó számára.
Tervezhető műszakrend: 3 műszakos munkarend. Rendszeres infónapok és céges rendezvények.
Saját dolgozói buszjárat. Tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás
Biztos munkahely egy folyamatosan növekvõ vállalkozásban. Karrierlehetőség; szakmai és személyes fejlődési
lehetõség a saját Wewalka Akadémiánknak köszönhetően.
Ha szívesen végzi munkáját csapatban, megbízható személyiségnek tartja magát, csatlakozzon egy 
tradicionáliscsaládi vállalkozáshoz ahol a fő érték a Bizalom és Egymásra figyelés.
További információkért, munkába járási lehetőséggel kapcsolatos részletekért forduljon hozzánk bizalommal:
Wewalka Kft. személyügy 9500 Celldömölk, Pápai  u. 27. Tel.: +36 95 525 367. E-mail: jelentkezes@wewalka.hu.
Web: http://www.wewalka.com/de/content/jobs




