AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

Új

XXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM (668)

2017. JÚNIUS 16.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

„Csend a vízben,
csend a kõben”
(Jékely Zoltán)

» Három
gyémánttal
gazdagabban

3.

» Sajtófotó
kiállítás
nyílt

6.

» Hónap
mûhelye –
díjátadó

12.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Új Kemenesalja » 2017. 06. 16.

» AKTUÁLIS

Három gyémánttal gazdagabban
A Ság szíve, a
gyógyhely és a
vulkánok kapcsán
érdemelt ki három gyémánt díjat Celldömölk az
országos városmarketing pályázaton. A Magyar Marketing Szövetség szakmai kitüntetéseit Budapesten adták át a pályázóknak.
A komplex városmarketing tevékenység
elismeréseként háromszoros Városmarketing Gyémánt Díjas lett Celldömölk az
országos városmarketing-pályázaton: az
önkormányzat a VulkánSág Szíve rendezvénnyel, a Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület a város gyógyhellyé nyilvánításához kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokkal, a Kemenes Vulkánpark
pedig a „Nyerj osztálykirándulást” akcióval nyerte el a kitüntetõ címet. Celldömölk tavaly is pályázott, akkor az önkormányzat és a TDM-szervezet révén
kapott két gyémántot. Az idei pályázatra 76 nevezés érkezett, a városmarketing-térképre Gyõr, Miskolc, Budapest, Hévíz mellett Celldömölk is felkerült. Az elismert szakemberekbõl álló
zsûri a pályamunkákat a kreativitás, a
szakszerû megvalósítás, a hatásosság
és a hatékonyság szempontjai alapján
értékelte. Fehér László polgármester
örömmel emeli ki, hogy a turisztikai
fejlesztések, szolgáltatások, a rendezvények kapcsán egyre ismertebb a város és a VulkánSág-brand, és pozitív
hatással van Celldömölk megítélésére.
Az önkormányzat a VulkánSág Szíve
rendezvénnyel pályázott, a programot
immár három éve, szeptember utolsó
vasárnapján, a szív világnapjához kapcsolódva rendezte meg. A programmal
nem csak az egészséges életmódra, a

hosszabb és jobb minõségû élet elérésére hívja fel a figyelmet, de a kirándulók, turisták elõtt a Ság hegyet kívánja népszerûsíteni az önkormányzat.
A Kemenes Vulkánpark a kis költségvetésû integrált kampányok kategóriájában pályázott a „Nyerj osztálykirándulást” akciójával. Mint Söptei Eszter
igazgatótól megtudtuk, több mint ötszáz osztály pályázott arra, hogy ingyenes osztálykirándulást nyerjen. A határokon belüli és kívüli pályázók közül
egy nyerte meg a Vulkánpark akcióját,
de a létesítmény népszerûsége a többi
osztályt is ide vonzza bizonyára. A Ság
hegy Térsége Turisztikai Egyesület a
város gyógyhellyé nyilvánításához kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokkal pályázott. Celldömölk tavaly kapta meg a
gyógyhely címet, ehhez kapcsolódóan
a TDM-szervezetre is több feladat hárul, aminek õk örömmel tesznek ele-

get. Sokrétû szolgáltatások sokrétûsége, információkkal szolgálnak, tavaly
óta értékesítési tevékenységet is folytatnak, irodájukban helyi termékeket,
egyebek mellett egészséges termékeket is árulnak, mondta el Döméné
Király Gabriella irodavezetõ.
A rangos szakmai díjat Hinora Ferenctõl, az MMSZ elnökétõl és dr. Piskóti
Istvántól, a szakmai zsûri elnökétõl a
Kemenes Vulkánpark nevében Söptei
Eszter igazgató, a turisztikai egyesület
nevében Beni Judit elnök és Döméné
Király Gabriella menedzser, az önkormányzat nevében Tulok Gabriella hivatali referens vette át május végén. A
díjjal járó gyémánt védjegyet egy évig
használhatja a város. Az elmúlt évben
elnyert két gyémánttal együtt az ötszörös díj a tizedik helyet jelenti az országos listán.
»ÚK

Változást akar az MSZP
Kongresszusi küldöttként választotta
meg miniszterelnök-jelöltnek Botka
Lászlót Fehér László a budapesti gyûlésen május végén. Szerinte is változást akar a választók többsége.
Az MSZP Vas Megyei Szervezete elnökhelyetteseként – dr. Nemény András
elnökkel, Szabó József és Szabó Lajos
alelnökökkel – vett részt a szocialista
párt május végi kongresszusán Fehér
László. „Az emberek többsége igazságtalannak tartja a jövedelmek elosztását, elégedetlenek az egészségügyi el-

látással, egyebek mellett ezért is akar
változást, akarja leváltani a fideszes
vezetést” – hangsúlyozza a politikus.
„Egyetértek Botka Lászlóval, hiszen a

magyarok többsége nem akar mást,
csak normális országot, ahol becsületesen dolgozhat, és ezért megfizetik.
Hogy el tudja tartani a családját, és
ezért ne kelljen fiatalon külföldre menni dolgozni, hogy itthon boldogulhasson. Városvezetõ politikusként jól tudom, hogy lehet egymással összefogva, konstruktívan együtt dolgozni. Ez
kell az országnak is. Egyeduralom helyett összefogás, a demokraták összefogása, hogy az ország kormányzásában változás állhasson be.”
»ÚK
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Munkaerõhiánnyal küzd a megye
Újabb állásbörzét szervezett Celldömölkön a Változó Világért Alaptívány a
Celldömölki Munkaerõ-piaci Pont szakmai partnerségével.
A június 8-i börze ismét bizonyítékát
szolgáltatta annak, hogy Vas megye
egyre nagyobb munkaerõhiánnyal küzd,
a rendezvényre regisztrált munkáltatók
többezer álláshelyet kínáltak a látogatók számára. A legutóbbi, 2016. évi
szeptemberi beszámolók alapján elmondható, hogy a celldömölki járásban
jelentõsen csökkent az álláskeresõk száma, ezzel szemben a foglalkoztatók
munkaerõigénye folyamatosan nõ. A
2016-os év féléves statisztikái alapján
tavaly júliusig 686 álláshelyet regisztrált
a foglalkoztatási osztály, július 20-án
összesen 420 fõ regisztrált álláskeresõ
szerepelt a nyilvántartásban. Általános
tendencia az álláskeresõk számának
csökkenése, a tavalyi évhez képest
Celldömölk járásban 27%-os csökkenés
volt kimutatható. Az álláskeresõk 15%-

a 25 év alatti, és több mint 24%-a 55
év feletti. Iskolázottság alapján több
mint 40% legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, 54% a középfokú
végzettséggel rendelkezõk aránya. A
tartósan, tehát egy éven túl álláskeresõ
nyilvántartottak aránya 29%. Már a tavalyi évi beszámolók alapján is kitûnt,
hogy ezzel szembemenõen a celldömölki járásban mûködõ cégeket általános munkaerõhiány jellemzi, ezért is
szervezi meg – évente immár többször
is – állásbörzéjét a Változó Világért Alapítvány. A csütörtöki börze keretében
30 munkáltató kínált álláslehetõségeket
az érdeklõdõknek a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban. A rendezvényre a
megyehatáron túlról is érkeztek cégek
állásajánlatokkal, így például Gyõr-Moson-Sopron és Veszprém megyébõl is,
de fõként a Vas megyei városok, Szombathely, Sárvár és természetesen Celldömölk munkáltatói vettek részt az eseményen. Továbbra is elmondható azonban, hogy az álláskeresõk fõként a szak-

mát vagy az alacsonyabb iskolai végzettséget igénylõ munkalehetõségek
közül. A legnagyobb kereslet a betanított munkások, segédmunkások iránt
mutatkozik, számos nagyvállalat keres a
megyében gyártósori összeszerelõket,
karbantartókat, operátorokat, minõségellenõröket, raktárosokat. A börze azonban nem csak álláslehetõségeket kínált
a látogatóknak, hasznos információkat
nyújtott a támogatásokról, munkaerõpiaci-képzésekrõl, álláskeresési ellátásokról, valamint segítséget nyújtott
önéletrajz és motivációs levél írásában,
illetve pályaorientációs kérdésekben. A
rendezvényen épp ezért a helyi középiskolák diákjai is részt vettek, akik ezzel
nagyobb rálátást nyerhettek az általános munkaerõ-piaci helyzetre. Az
egész délelõttös börzén ezen túlmenõen is folyamatos volt az érdeklõdés, a
látogatók igyekeztek minél szélesebb
körben tájékozódni a különbözõ foglalkoztatási körökrõl és felmérni a térség
nyújtotta lehetõségeket. »NÉMETH NÓRA

Nemzeti összetartozás napja
A trianoni békeszerzõdés megkötésének 97. évfordulójára emlékeztek június 3-án a városközpontban álló turulszobornál.
A megemlékezés a Himnusz közös eléneklése után Bartha István szavalatával
vette kezdetét, aki Pilinszky János
Apokrifjából idézett részleteket a megjelenteknek. Majd Majthényi László, a
megyei közgyûlés elnöke tartott ünnepélyes beszédet, melyben június 4.
többszörös jelentõségét hangsúlyozta.
Mivel nem csak a trianoni diktátum
aláírásának évfordulója ez a nap, de
2010 óta a nemzeti összetartozás nap-

ja is. A 2010-ben elfogadott törvény
szerint „a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal
a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”. A megyei elnök arra próbálta felhívni a megjelentek figyelmét, hogy a
történelmi tények ismerete és az
1920-as eseményekrõl való megemlékezés mellett, a nemzet határokon
átívelõ egységét is ünnepeljék ezen a
napon. Az ünnepélyes szónoklat után
koszorúzás következett. Az eseményen

megjelent pártok, civil szervezetek és
intézmények képviselõi koszorúkkal
emlékeztek az trianoni szerzõdés megkötésének eseményeire és az azzal járó, máig ható következményekre.
Végül Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnökének beszéde zárta
a megemlékezést.
»NN

Olimpiai bajnok öttusázó a vendég
Szöul olimpiai bajnoka, világ- és
Európa-bajnoki aranyérmek birtokosa Fábián László, aki sportvezetõként
jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság
fõtitkáraként dolgozik a magyar
sportért. Az öttusában és párbajtõrvívásban is kiemelkedõ eredményeket
elért sportoló lesz a vendége a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
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Egyesületnek 2017. június 22-én
(csütörtökön) 18 órától a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár aulájában. A rendezvény
házigazdája és az olimpiai bajnok
beszélgetõpartnere Fehér László polgármester, az egyesület elnöke. A
programra a belépés ingyenes.
»ÚK
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Dömölki napok
2013 óta már nem csak az alsósági és
izsákfai városrészek büszkélkedhetnek
önálló rendezvénysorozattal, Celldömölk egykori magjaként a dömölki
településrész is évrõl évre megtartja
hagyományõrzõ nyári hétvégéjét. Idén
az idõjárás is kegyes volt az eseményhez, így semmi nem zavarta meg a
romtemplom körül zajló programokat.
Délután három órától „Dömölki délután
kicsiknek és nagyoknak” címszó alatt
kezdõdött a programok sorozata. Az
egykori bencés apátság melletti rendezvénytéren fõként a gyerekek találhattak kedvükre való elfoglaltságot,
ugrálóvár, arcfestés, íjászat és pónilovaglás közül válogathattak a legkisebbek. Tûzoltó és mentõautó bemutatóra is sor került a téren, sõt, a bátrabbak az emelõkosaras kocsi segítségével a magasból is megszemlélhették
az eseményeket. Hamarosan aztán a
dömölki fakanál fõzõverseny is elkezdõdött, négy bográcsban fõttek az
egyedi receptek alapján készülõ egytálételek. A dömölki napok alkalmából
a romtemplom szombat délutánra
színházzá avanzsált, elsõként a Tücsök
Bábcsoport Vakarcs címû produkciójának helyet biztosítva. A mesejátékot az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékeinek elõadása követte. A diákok szintetizátorral, hegedûvel, furulyával, gitárral és fuvolaszóval
színesítették a programkínálatot. Majd
a Soltis Lajos Színház legújabb premierjének lehetett részese a közönség.
Hosszas felkészülés, gyakorlás és munka után elkészült az Almagránát. A darabbal a társulat nem kisebb feladatra

vállalkozott, mint hogy a szinte mindenki által ismert bibliai teremtéstörténetet olyan eszközökkel mutassa be,
amelyek a színház legeredendõbb formáit idézik meg. Valódi közösségi élmény generálására tettek tehát kísérletet, ahol a „Nyitott Tér”-ben megvalósuló elõadásban a nézõk nem csak
„néznek”, hanem idõnként velük
együtt játszhattak vagy épp táncolhattak. A nap további részében a zene
vette át a fõszerepet. Elõször táncdalfesztiváli hangulatot idéztek a gráciák,
majd Ipsics Áron és Szakos Bence zenélt a színpadon. A dömölki napok elsõ
napját Mokka Tribute zenekar koncertje zárta.

A dömölki napok hagyományos záró
eseménye a komolyzenei koncert az
evangélikus templomban. Idén június
11-én a Savaria Szimfonikus Zenekar

tagjaiból álló vonósnégyes Mérei Tamás csellómûvésszel és Kajzinger Ildikó
szólóénekessel kiegészülve. A jelenlévõket Söptei Józsefné alpolgármesterasszony köszöntötte, majd a mûsorban
18. századi zenemûvek hangzottak el:
volt között barokk, mint Händel mûvei,
de a bécsi klasszikusoktól is szólaltattak meg darabokat, mint W. A. Mozart
divertimentói, vagy Haydn C-dúr csellóversenye, melyben a szólamot Mérei
Tamás játszotta.
A zene a hangok és a csend érzelmeket kiváltó elrendezése, létezésének
lényege az idõ. A jelenlévõk a megfelelõen megválasztott közegben hallgathatták ezt a felemelõ élményt
nyújtó hangversenyt, melybõl még napok múltán is töltekezhetünk.
És amint a költõ Babits Mihály írja
egyik művében:
„Megmondom én titkát kedvesem a
dalnak:
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal
van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek."
»NN–LA

Orvosi konferencia Celldömölkön
Június 9-én és 10-én orvosi konferencia
zajlott a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban. A Magyar Urológus Társaság
Dunántúli Szekciója VIII. kongresszusát
tartotta Celldömölkön.
A konferencia több szempontból is jelentõs volt a szakma számára, hiszen 75
éves jubileumát ünnepeli a szombathelyi urológiai osztály, mely pontosan
1942 óta mûködik a Markusovszky Kórház osztályaként. A celldömölki találkozó tudományos ülésére péntek délután
került sor. A megnyitó keretében Prof.
Dr. Farkas László köszöntötte a jelenlé-

võket, ismertetve a két napos kongreszszus programját. Majd házigazdaként
Fehér László polgármester tartott rövid
bemutatkozó beszédet a város történetérõl és nevezetességeirõl. A konferencia ezután az emlékelõadások és
megemlékezések jegyében telt, a résztvevõk betekintést nyerhettek a 75 éves
szombathelyi urológiai osztály múltjába,
jelenébe és jövõjébe, az 50 éves veszprémi, valamint a 60 éves gyõri urológiai
osztály történetébe. Majd a tudományos
program következett, ahol dr. Buzogány
István tartott elõadást az inkontinencia
sebészetének történetérõl, dr. Szántó

Árpád a prosztata screeningrõl, dr. Engel
Zoltán Vendel a Neoadjuváns ADT kezelésrõl magas rizikójú prosztatarákos betegeknél, dr. Flaskó Tibor a radikális
prosztatektómia indikációjáról és gyakorlatáról, dr. Mosonyi Péter a felszínes
hólyagdaganatok diagnosztikájának
technikai fejlõdésérõl, valamint dr. Spitz
János, aki a gyógyító tevékenységet a
büntetõjogász szemszögébõl közelítette
meg. A tudományos program péntek
délután a szakmai elismerések átadásával és az egykori munkatársak köszöntésével zárult.
»NN

5

KULTÚRA

«

Új Kemenesalja 2017. 06. 16.

Sajtófotó kiállítás a Móritz Galérián
Sajtófotó kiállítás nyílt Celldömölkön a
Móritz Galérián. A 35. Magyar Sajtófotó
Pályázat legjobbjai június 2-tól július
28-ig tekinthetõk meg a mûvelõdési
központban.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya harmincnegyedik alkalommal írta ki a
Magyar Sajtófotó Pályázatot, amelyre
240 fotográfus 2434 pályamûvel pályázott. A neves fotós szakemberekbõl
álló nemzetközi zsûrinek összesen
7029 képet kellett megtekintenie a
zsûrizés során. Az ezek közül a képek
közül kiválogatott 300 fotóból állt öszsze a Magyar Sajtófotó Kiállítás, Szigeti

Tamás fotográfus rendezésében a Capa
Központban. Ezekbõl a fotókból nyílt június 2-án egy válogatástárlat a KMKK
Móritz galériáján.
A kiállítást Szigeti Tamás nyitotta meg:
„Ez a kiállítás már 35 éve megy, így
egy rendszereken átívelõ kiállítássorozatról beszélhetünk. Nincs még egy
ilyen tárlat, mely a 80-as évek legeleje óta minden évben, folyamatosan
megvalósulna, bármely politikai rendszertõl függetlenül. Pedig lehetne ez
másképp is, hiszen a sajtófotó nem
épp egy politikamentes téma.” Ahogy
a neves fotós is elmondta, a sajtófotó
kiállítás immár évtizedek óta töretlenül
megrendezésre kerül, dokumentálva

az éppen aktuális politikai, gazdasági,
közéleti eseményeket. Szigeti Tamás
két évvel ezelõtt vette át a tárlat
szervezését, neki köszönhetõen új dizájnt is kapott a kiállítás, így az egyre
inkább az online platformokra áthelyezõdõ média a tárlat keretében visszatér a nyomdai megjelenési formához, a
kiállított fotók a nyomtatott sajtó formai sajátosságait idézik. Érdemes tehát
mindenkinek ellátogatni a KMKK Móritz
Galériájára, hiszen a kiállított képek segítségével felidézhetik a 2015-ös év
legemlékezetesebb pillanatai, valamint
bepillantást nyerhetnek a magyar fotóriporterek lenyûgözõ és izgalmas világába. A sajtófotó kiállítás július 28-ig
lesz megtekinthetõ Celldömölkön, a
Dunántúlon elsõ ízben.
»NÉMETH NÓRA

Tehetséges diákjait jutalmazta az általános iskola
Öt éves hagyománya van már a Celldömölki Városi Általános Iskola által
szervezett Tehetségek találkozójának,
ahol az iskola vezetõsége a tanév legeredményesebb, legjobban teljesítõ
diákjait és felkészítõ tanáraikat jutalmazza. Idén június 7-én került sor a
rendezvényre a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ színháztermében, melynek keretében közel 200 tanuló vehetett át elismerést a 2016/2017-es tanévben elért eredményeiért.
Az ünnepélyes esemény színpadi mûsorokkal vette kezdetét, az intézmény
diákjai szavalatokkal, hangszeres darabokkal, kórusmûvel, kézjeles produkcióval színesítették a programot. A KLIK
képviseletében Sebestyénné Kovács
Mária köszöntötte a meghívott vendégeket, diákokat és szüleiket, majd Dan-

ka Adél, a Celldömölki Városi Általános
Iskola intézményvezetõje tartott beszédet: „Minden ember tehetséges valamiben. Minden emberben lapul egy
egyedi képességhalmaz, ami lehetõvé
teszi számára, hogy élete során kimagaslót alkosson. A szakemberek ezen
adottságok összességét nevezik tehetségnek. Ahhoz, hogy a tehetség láthatóvá váljon, cselekedni kell. Cselekvéseink által megjeleníthetõ minden érzés, gondolat, tudás, intuíció és ezer finomság, ami bennünk lakozik A tehetség kibontakoztatása, társadalmilag elfogadottan, olyan értékteremtõ alkotás,
amit az egyén a cselekvésein keresztül
megél. Ehhez a fogalomhoz egyértelmûen csak pozitív érzések társulnak.
Ilyen a siker, az alkotás, a jólét, a gyõzelem, amit iskolánk tanulói, akik itt ülnek, megtapasztalhattak a 2016-2017-

es tanév folyamán.” Ezután kezdetét
vette a díjak átadása, az összegyûlt
nebulók és felkészítõ tanáraik a színpadon vehették át a munkájuk elismeréséért járó okleveleket. Az ünnepségen
a tanulmányi versenyek sikeres szereplései mellett a sportban és képzõmûvészetekben elért kiemelkedõ eredményeket is jutalmazták. Elsõként az
egyéni teljesítményekért vehettek át
díjat a tanulók, majd a csapatversenyek
legjobbjait hívták a színpadra az
intézmény vezetõi, végül az alsósági
tagintézmény tehetséges tanulói vehették át elismerésüket. A díjak kiosztása után a szülõi munkaközösség vendégelte meg az ünnepség résztvevõit,
az állófogadás során a tanulók már
büszkén mutathatták meg okleveleiket
szüleiknek, diáktársaiknak.
»NÉMETH NÓRA

Éremgyûjtõk cserenapja
Tizennyolcadik alkalommal találkoztak
Celldömölkön az éremgyûjtõk a „Ki mit
gyûjt?” kiállítás és börze keretében. Az
országos találkozónak ismét szépszámú
érdeklõdõje akadt, akik természetesen
nem csak régi érmék, de egyéb relikviák, így például bélyegek, képeslapok és
levelezõlapok között is kutathattak.
A május 28-i rendezvényen a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója Pálné Horváth Mária, köszöntötte a résztvevõket, örömét fe-
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jezve ki, amiért évrõl évre találkozhatnak ezen a Celldömölkön immár hagyományossá vált eseményen. Majd a
város nevében Fehér László polgármester is köszöntötte a kiállítókat és érdeklõdõket, kiemelve a találkozó szervezõjének a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportjának, valamint a csoport vezetõjének, dr. Hollósy
Istvánnak a munkáját, melynek köszönhetõen a cserenap minden évben megrendezésre kerül. Majd kezdetét vette
az esemény, gyûjtõk és érdeklõdõk lep-

ték el a standokat, kutatva a különféle
régi érmék, kitüntetések, jelvények,
fém- és papírpénzek között, melyeknek
nem is feltétlenül a koruk, hanem
egyediségük, ritkaságuk a valós értékmutatója.
»NN
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» GYEREKEKRÕL

Városi gyermeknap
Habár hivatalosan május utolsó vasárnapja gyermeknap, a városban azonban
még június elsõ hétvégéjén is zajlottak
programok a jeles nap jegyében. Június
3-án a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület városi gyermeknapot
hirdetett a Szentháromság térre.
Szombat délelõtt be is népesült a városközpont, a jó idõnek köszönhetõen
sok család, gyerekek, szülõk és nagyszülõk látogattak ki a térre. A szervezõknek köszönhetõen a délelõtt folyamán ingyenes ugrálóvár és játszóház

állt a gyermekek rendelkezésére, akik
igyekeztek ezt minél jobban kihasználni, szinte folyamatosan teljes kihasználtsággal mûködtek a légvárak. De
nem csak a mozgékony gyermekek
számára kínált lehetõségeket a rendezvény, hiszen különféle kézmûves
foglalkozásokon is részt vehettek az
érdeklõdõk. A kicsik maguk készíthették el sajátszerkesztésû kitûzõjüket,
mindemellett pedig fejlesztõ és szórakoztató társasjátékok kipróbálására is
volt lehetõségük. Közben a téren felállított színpadon kezdetét vette a Sza-

Gyermekprogramok a Vulkán fürdõn
Május utolsó vasárnapján országszerte
a gyerekeknek és a gyerekekrõl szóltak a rendezvények. Celldömölkön
sem volt ez másképp, a Vulkán Gyógyés Élményfürdõn május 28-a szintén a
gyermeknap jegyében telt.
Az esemény alkalmából fõként a fiatalabb generációt célzó színes programkínálattal várta látogatóit a komplexum.
Kalózpartyval indult a vasárnap, a lelkes
fürdõzõ gyerekekbõl egy órára igazi kalózhorda alakult a medencék körül. A

késõbbiekben csúszdaversenyen vehettek részt a vállalkozó kedvû vendégek,
miközben játszóház, búvárkodási lehetõség és kutyabemutató is várt az érdeklõdõkre. Hogy a kulturális programokból se legyen hiány, Csepreg város
mazsorett csoportja tartott bemutatót a
közönségnek. A gyermeknapon a celldömölki önkormányzati tûzoltóság is
közremûködött, akik a celldömölki panorámát emelõkosaras kocsijuk segítségével mutatták be a látogatóknak.
»NÉMETH N.

Családnap a Szent Benedekben
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola mindig fontos feladatának tartja
a közösségépítést, közösségformálást.
Nem csak osztály- és iskolai szinten,
de az intézményben tanuló diákok családjai között is. Ezért is szervez a tanév
során különféle családi programokat,
ahol diákok, pedagógusok és szülõk
közös foglalkozások keretében ismerhetik meg egymást, építhetik személyes kapcsolataikat.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön a Kassa u. 24. szám
alatti családi ház, 102 m2 alapterülettel, teljesen felújított tetõszerkezettel, gáz- és vegyes tüzelésû kazánnal, nagy garázzsal és melléképülettel eladó.
Érd: 06 20/370-5767

Június 3-án a tanév végéhez közeledve
ismét egy ilyen eseményre került sor,
pünkösd alkalmából családnapot hirdetett az iskola. A hagyományõrzõ nap
iránt a nyári meleg ellenére is nagy
volt az érdeklõdés. A délelõtt énekes
ráhangolódással vette kezdetét, majd
az intézmény irodalmi színpadának vidám játéka következett. Ezt követõen
a családnap meghívott elõadói: Komáromi Mária és János budapesti házaspár tartottak elõadást „A családi
együttélés mûvészete” címmel. A hatgyermekes pár saját tapasztalatait
osztotta meg a résztvevõkkel, hasznos
gyermeknevelési és házassági tanácsokkal látva el a jelenlévõket. Mindeközben a gyerekek különféle kézmûves-foglakozásokon vehettek részt:
szalmából, gyöngybõl és textilbõl készítettek kreatív alkotásokat. A Szent
Benedek Iskola pünkösdi családnapját
közös ebéd zárta.
»NN

móca Színház elõadása, a Csipi-csupi
bábszínháza címû zenés mesejáték.
Majd szintén a társulat közremûködésével játékos családi vetélkedõvel zárult a városi gyermeknap.
»NÉMETH NÓRA

Hagyományõrzés másként

Két héttel ezelõtt még a gyermeknapra hangolódva zajlottak a programok a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõn, az elmúlt hétvége már a pünkösd jegyében
telt, ismét széles programkínálattal,
vetélkedõkkel, játékos foglalkozásokkal várta vendégeit a komplexum.
A pünkösdvasárnap egyébként is kedvezett azoknak, akik a szabadban szerették volna tölteni a hosszúhétvégét,
igazi strandidõt hozott június elsõ hétvégéje. A celli fürdõ is megtelt vendégekkel, akik a fürdõzés mellett kedvükre válogathattak a pünkösdi programok közül. Az elõzõ évhez hasonlóan ismét játékos vízi vetélkedõ keretében dõlt el, ki nyeri a pünkösdi király
és királyné címet. A résztvevõ fiúk és
lányok a különféle vízi ügyességi feladatok leküzdésével versengtek a
gyõzelemért, és az azzal járó nyereményekért. Mindeközben a parton is
zajlottak a programok, a gyerekeket
ugrálóvár, népi fajátékok, kézmûves
foglalkozások várták a Vulkán fürdõn.
A hagyományõrzés jegyében a késõbbiekben a Háncs néptánccsoport tartott bemutatót, a bátrabbak pedig az
íjászkodás fortélyaival is megismerkedhettek. A jó hangulat és a zsúfolt
medencék is arról árulkodtak, hogy a
pünkösdi hétvége a családbarát címhez méltón telt a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõn.
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Három napig tartó mesefesztivál
Immár 13. éve kerül minden tavasszal
megrendezésre a Soltis Lajos Színház
szervezésében az Ezerlátó Mesefesztivál. Az egyre nagyobb szabásúvá érõ
versenyprogram ezúttal három napon
keresztül vonultatta fel az amatõr és
alternatív társulatok mesésebbnél
mesésebb elõadásait.
A május 29–31. között zajló rendezvényen összesen 13 elõadás mutatkozott be, két produkció gyermekszínjátszó kategóriában indult, öt elõadást
mutattak be diákok és hat elõadást
felnõtt színjátszók. Az off-programokkal is tûzdelt találkozó kínálata így
nem csak bemutatkozási lehetõséget
nyújt a színi csoportoknak, de egyben
színvonalas és változatos kulturális élményt is nyújt a város óvodásainak,
kisiskolásainak. Hétfõ délelõtt Tulok
Gabriella oktatási és közmûvelõdési
szakreferens köszöntõje nyitotta a háromnapos mesefesztivált. Ahogy az
elõzõ években, úgy idén is határon túlra nyúlt a fesztivál, érkeztek fellépõk

8

Szerbiából és Erdõszentgyörgyrõl is. A
produkciókat szakmai zsûri értékelte.
Több különlegessége is volt a tizenharmadik Ezerlátó Mesefesztiválnak. Egyrészt kitört a színházi keretek közül, hiszen a produkciók nem csak a színháztermekben zajlottak, de az óvodák és
iskolák is helyszínül szolgáltak. Szerda
reggel például igazán mesés környezetben, a Városi Óvoda Koptik utcai
épületében lépett fel az erdõszentgyörgyi Bodor Péter Színkör, Cserebere
címû mesejátékával nyûgözve le az
óvodásokat. Off-programokban is bõvelkedett a találkozó: a keddi nap
slam-esttel zárult, szerdán pedig a
Tarisznyások Együttes adott koncertet
a KMKK színháztermében „Csengõbongó” címmel. Május 31-én díjátadóval zárult a fesztivál. Varázspálca-díjat
nyert a Bohócok a Láthatáron elõadásában az Én Prométheuszra gondoltam. Csodalámpa-díjban részesült a
Vabababa Az orr címû játékért, Aranyhal-díjat kapott a Bodor Péter Színkör
Cserebere címû produkciója.

Csiribiri gyermeknap

Május 27-én 10 órakor gyereknap alkalmából rendhagyó foglalkozást
tartottak a celli csiribirisek a városi
játszótéren. Repkedett a színes kendõ, szállt a labda,kergetõztek a szappanbuborékok,mozogtak a pillangó
ujjbábok a gyerekek ujjain. Piknik
kosarakból elõkerültek a sütik és az
üdítõk. Zárásként minden csiribiris
szívecske tetoválást kapott a kézfejére. Remélem mindenki jól érezte
magát!
Köszönöm a szülõknek az aktív
részvételt!
»BALÁZSNÉ N. MARGIT
CSIRIBIRI OKTATÓ
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Gimi, Erasmus, Németország
A CBG diákjai immáron negyedszerre
utazhattak külföldre az Európai Unió
támogatásával Az úticél Németország
volt 2017. május 18–24. között. A Migration in Europe címû pályázat keretében mûködtek együtt a német, spanyol, olasz és holland diákokkal angol
nyelven a wertingeni gimnáziumban.

A BERZSENYI GIMNÁZIUM DIÁKJAI ÉS TANÁRAIK A NÉMETORSZÁGI PROJEKTTALÁLKOZÓN ROTHENBURG OB DER TAUBERBAN: KUSTÁNCZI RI-

A munka mellett a hétvégén a diákok
jártak Dachauban, Münchenben és
megcsodálhatták a festõi középkori
várost, Rothenburg ob der Taubert. A
projektmunka Celldömölkön szeptemberben folytatódik! A osztályos tanuló
így emlékszik vissza a Németországban töltött napokra: „Csütörtökön az
iskolánál gyülekeztünk, majd kocsikkal mentünk Gyõrig, ahonnan railjettel mentünk tovább Münchenbe. Ott
átszálltunk egy emeletes vonatba és
azzal utaztunk Meitingenig, ahol a
partnereink már vártak bennünket.
Este vacsora közben megismerkedtünk a vendéglátó család tagjaival.
Aztán Affalternben volt egy ismerkedõs, beszélgetõs program. Általában
angolul folyt a kommunikáció, de németül is sokat beszélgettem. Csak néha nem értettem, hogy mit szeretnének mondani a helyiek, mert sokan
dialektust használtak egymás között.
Másnap Wertingenbe, az iskolába
mentünk és a projekten dolgoztunk.
Az iskola modern menzáján ebédeltünk, sváb specialitást: Leberkäset.
Utána Augsburgba utaztunk, ahol
megtekintettük az Augustus császárról

CHARD 9. H, ÁRVAI KRISTÓF 9. B, REMPORT DONÁT 10. A, DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ, SZAKÁCSNÉ BINDICS TÜNDE, NÉMETHNÉ
BENKÕ KATALIN, VRAVUSKA ZSÓFIA 10. A, DÖME RÉKA 10. A, SZABÓ TAMÁS 10. A. VRAVUSKA ZSÓFIA 10. A

elnevezett várost. Este népviseletbe
öltöztek az ottaniak és elmentünk a
Wertinger Volksfest nevezetû eseményre. A lányok szoknyát (Dirndl), a
fiúk kantáros rövidnadrágot viseltek
kockás inggel.
A harmadik napon, szombaton kirándulni mentünk. Elõször Dachauba, ott
megnéztük a koncentrációs tábort és
a krematóriumot, mindezt angol idegenvezetéssel.
Utána
pedig
Münchenbe utaztunk. Itt egy érdekes
programot szerveztek számunkra:
elosztottak minket kb. 6-8 fõs csapatokra, és feladatokat kellett megoldanunk. De a feladatokat úgy tudtuk
megoldani, ha elmentünk München
különbözõ helyszíneire, így magunk
fedeztük fel a várost.
A következõ napon, vasárnap, a partneremmel megnéztünk néhány másik
települést a környéken, majd este ismét bementünk Wertingenbe, de
nem maradtunk sokáig a Volksfesten.
Hétfõn újra kezdõdött a munka az iskolában. Befejeztük a migráció témá-

jában kapott feladatokat, majd elõadtuk eredményeinket a többiek elõtt
angol nyelven. Ezután négy szíriai
gyerek számolt be a családjuk sorsáról. Õk mindnyájan a háború elõl menekültek és különbözõ viszontagságok
után repülõvel érkeztek Németországba Egyiptomból, illetve Belgrádból. Õk jelenleg Wertingenben élnek és a helyi gimnázium tanulói,
már viszonylag jól tudnak németül.
Kedden reggel az iskolától kétórás
buszúttal érkeztünk Rothenburg ob
der Tauberbe, az UNESCO világörökséghez tartozó középkori városba. Itt
idegenvezetõ mutatta meg az óváros
nevezetességeit. Sokat sétáltunk, nézelõdtünk, vásárolgattunk a gyönyörû
középkori utcácskákban.
Este búcsúpartit szerveztek vendéglátóink számunkra egy tó közelében.
Szerdán reggel elbúcsúztunk partnereinktõl. A helyi vasúttal Münchenig
utaztunk, ahol még volt idõnk arra,
hogy megnézzük a városházát és a
Marienplatz-ot, majd a nemzetközi
vonattal hazaindultunk. Nagyon jó
volt egy más országot, más kultúrát
látni és megismerni, ráadásul nyelvet
gyakorolva. Nagy élmény volt és remélem még lehetek részese efféle
projektnek!”

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatánakpolgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 9/1.
A lakás jellemzõi:
összkomfortos, egy + fél szobás, távfûtéses. Területe: 45 m2.
Bérleti díja: 23 895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. június
19-tõl telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök
8–16, péntek 8–12 óráig.

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 26. (hétfõ) 9 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati
Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás
pontos címét. A beérkezett pályázatok felbontására 2017. június 26-án
(hétfõ) 10 órakor kerül sor a Közös
Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében. A bérleti jogot az nyeri el,
aki több havi bérleti díj elõre történõ
megfizetését tudja vállalni. Több
azonos összegû ajánlat esetén az
ajánlattevõk között licitet tartunk a

borítékbontást követõen. Ezen felül a
bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ köteles két havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén befizetni, valamint a bérleti
szerzõdést közjegyzõi okiratba kell
foglalni, melynek költsége a bérlõt
terheli. A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre szóló
bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható
idõpontja: 2017. június 27. További
információ a Közös Önkormányzati
Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk,
Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a 95/777-813-as vagy a 06/70977-1318-as telefonon kapható.
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Felnõttoktatási és felnõttképzési lehetõségek az Eötvösben
Az elmúlt két tanévben az SZMSZC
Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája képzési palettája
felnõttképzés, valamint felnõttoktatás
keretében zajló képzésekkel bõvült.
Az idei tanévben népszerûek voltak a
GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése címû kiemelt projekt keretében megvalósuló IKER I. és IKER II.- képzések, ahol közel 120 hallgató digitális
kompetenciájának fejlesztése zajlott.
Szerepet vállaltunk továbbá a közfoglalkoztatottak képzésében, akik motorfûrész-kezelõ, zöldterületi kisgép-üzemeltetõ, település karbantartó, valamint közfoglalkoztatás-szervezõ végzettséget szerezhettek.
Ingyenes, két éves, esti tagozaton zajló
felnõttoktatás keretében ipari gépészek és asztalosok kaptak az idei tanévben második szakképesítést, valamint a Kis és középvállalkozások ügyvezetõje I. képzés keretein belül magas óraszámban tanulhattak hallgatóink idegen nyelvet, felhasználói szintû
informatikai ismereteket, illetve a vál-
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lalkozások mûködtetéséhez szükséges
vezetõi ismereteket.
A 2017/2018. tanévre szóló képzési kínálatunkról, valamint a jelentkezés
feltételeirõl további információk olvashatók a tagintézmény honlapján: www.
eotvoscell.hu. Itt találhatók meg a jelentkezési lapok is. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre a 06-20/

234-4265-ös és a 95/420-550-es telefonszámokon, illetve a titkarsag@ eotvoscell.hu e-mail címen. A felnõttképzési lehetõségek elérhetõk a http://
www.szmszc.hu/felnottkepzes linken.
Ne feledjék! A jó szakma felér egy diplomával!
»SOÓS ANDREA
TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ
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» HIRDETÉS
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Hónap mûhelye – díjátadó
Fehér László, városunk polgármestere
a Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnökeként Kulcsár Krisztiánnal, a Magyar Olimpiai Bizottság új elnökével
együtt adta át A hónap mûhelye díjat a
Statisztika PSC asztaliteniszezõinek.
Az elismerést a Magyar Olimpiai Bizottság, a Decathlon és az Utanpotlassport.hu alapította, a díjjal félmillió forintos Decathlon sportszervásárlási
utalvány jár. Áprilisi remek szereplésének köszönhetõen a Statisztika asztaliteniszezõi vehették át a díjat június
2-án Budapesten, a MOB-székházban.

Kulcsár Krisztián ezen a rendezvényen
jelent meg elõször új hivatalos minõségében, a MOB elnökeként májusi beiktatása után.
Fehér László az ünnepi díjátadón kiemelte az utánpótlás-nevelés fontosságát, valamint azt, hogy remek mûhelyek vannak szerte az országban sok
sportágban, így asztaliteniszben is. A
csak leányokkal foglalkozó Statisztika
nagy múltra tekint vissza. 1968 óta 40szer nyert magyar bajnokságot, és
1970 és 2001 között 25-ször nyerték az
elsõszámú európai kupát, a BEK-et. Az
elit mezõnytõl ugyan búcsúzott a szak-

Bronzérem az extraligában
Celldömölki VSE-Swietelsky–SZERVA ASE
Szécsény 3-6
Szigetszentmiklós, férfi asztalitenisz
Final Four, elõdöntõ, vezette: Garics,
Kovács A.
Páros: Fazekas, Szita - Magyar, Kriston
3:0 (6, 4, 8) Nagyszerûen kezdett a
celli kettõs, meglepetésre még szettet
sem vesztettek. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Lindner–Magyar 1:3 (7, 8, -11, -11) Magabiztos játékkal kezdett Lindner, a folytatásban azonban
visszaesett. Hiába tudta megszorítani a
két utolsó szettben Magyart, ez kevés
volt a gyõzelemhez. (1-1) Szita–Kriston
3:0 (9, 9, 11) Ez az összecsapás is simább volt a vártnál, igaz, minden
játszmában volt sansza Kristonnak. (21), Fazekas–Bátorfi 2:3 (-10, 5, 8, -11, 9) A mérkõzés fordulópontja volt ez az
összecsapás. Fazekas 2-1-nél 10-6-ra
vezetett, és innen bukta el a szettet.
Ezután már nem tudta megállítani a remek napot kifogó Bátorfit. (2-2).
2. kör: Lindner–Kriston 1:3 (9, -6, -9, 12) Lindner továbbra is csak szenvedett, a kritikus pillanatokban rendre
rosszul döntött. Kriston gyorsabb volt
nála. (2-3) , Fazekas-Magyar 3:0 (9, 8,
2) Fazekas ezúttal nem hibázott, a
végére teljesen felõrölte Magyart. (33) Szita-Bátorfi 0:3 (-10, -12, -12)
Szitának semmi nem sikerült. Minimális szerencsével fordított eredmény is
születhetett volna. (3-4).
3. kör: Fazekas–Kriston 2:3 (-10, -6, 9,
4, -7) Fazekas 0:2-rõl még egyenlíteni
tudott, és úgy tûnt, megnyeri a mecscset, a végére azonban összekapta
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magát Kriston, és fontos gyõzelmet
aratott. (3-5) Lindner–Bátorfi 2:3 (-9,
10, 7, -9, -3) Lindnernek ezúttal is csak
apróságokon úszott el a gyõzelme.
Ezen a napon nem volt jóban Fortunával. (3-6)
Celldömölki VSE-Swietelsky–Floratom
Szeged AC Probart 5-5
Szigetszentmiklós, férfi asztalitenisz
Final Four, bronzmérkõzés
Páros: Fazekas, Szita–Gerold, Vitsek 2:3
(3, -9, -8, 4, -5) Az elsõ napi magabiztos játéknak nyoma sem volt. Az elsõ
szettben még bíztunk a jó rajtban, a
folytatásban azonban pontosabban játszottak a szegediek. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Lindner–Timafalvi 3:2 (5, 4, -12, 5, 8) Hiába jobb játékos
Lindner, nagyon megizzadt a sikerért.
(1-1), Szita–Gerold 3:0 (9, 2, 7) Szita
nagyon összeszedetten, koncentráltan
játszott. Gerold néhány beszólással
próbálta kizökkenteni, de nem járt sikerrel. (2-1), Fazekas–Vitsek 2:3 (10,
10, -8, -8, -9) Fazekas ezt a meccset
fejben veszítette el. Vitsek higgadtabban, türelmesebben játszott. (2-2).
2. kör: Lindner–Gerold 1:3 (-7, -6, 7, -6)
Lindner nem tudott mit kezdeni Gerold
játékával. (2-3), Fazekas–Timafalvi 3:0
(6, 2, 4) Fazekas ezúttal hiba nélkül
hozta a kötelezõt. (3-3), Szita–Vitsek
0:3 (-3, -9, -7) Szita játéka erõtlen, ötlettelen volt. (3-4).
3. kör: Fazekas–Gerold 3:1 Fazekas jó játékkal, megérdemelten nyert. (8, 10, 9, -4) (4-4), Lindner-Vitsek 1:3 (5, -9, 3, -9) Lindner ezúttal is gyengélkedett.
(4-5), Szita-Timafalvi 3:1 (-7, 3, 2, 5)

osztály, de az utánpótlás-nevelésre
koncentrál. Az egyesületben remek
edzõk – köztük 1954 óta Ormai László –
foglalkozik a fiatalokkal, s közülük olyan
versenyzõket neveltek, mint Élõ Vivien,
Tóth Krisztina vagy Póta Georgina.
»ÚK

Szita tudásának megfelelõen játszva,
könnyedén hozta a kötelezõt. (5-5).
Az alapszakasz 2. helyérõl érkezett az
idei Final Fourra a CVSE-Swietelsky
együttese. Azt már elõre tudhattuk,
hogy nagyon nehéz lesz az elõdöntõ,
nem adja könnyen magát a Szécsény.
A meccs eleji páros nagyon jól indult, a
vártnál jóval könnyebben nyertek Fazekasék, ám a folytatásban már nem
jöttek a fontos poénok. Mintha kissé
fásult lett volna a csapat, és tegyük
hozzá azt is, hogy szerencséjük sem
volt. Lindner a termet nem érezte,
Fazekas a teremben lévõ huzatra panaszkodott. A Szécsény minden játékosa nagyon akarta a sikert, Bátorfi pedig
kifejezetten jó napot fogott ki. A végén
sajnos a nógrádiak örülhettek, a mieink
a vasárnapi bronzmeccsre készülhettek. A második napon némileg könynyebb meccsre számíthattunk, de hamar bebizonyosodott, hogy ezúttal is
minden poénért nagyon meg kell küzdeni. Lindner továbbra is formán kívül
játszott, Fazekas és Szita nagyjából
hozta a tõle elvárhatót. A végére szoros végjáték alakult ki, és csak a jobb
szettarányának köszönhette a Celldömölk, hogy megszerezte a bronzérmet.
Nem volt ez egy feledhetetlen hétvége, nem sikerült megvédeni a bajnoki
címet, és a harmadik hely is nagyon
nehezen lett meg. A Pécs csapata elõször nyerte meg a magyar bajnokságot, az ezüstérem a Szécsény játékosainak nyakába került. A bajnokság végén Lindner Ádám elbúcsúzott a csapattól, õ a friss bajnok Pécs együttesében folytatja, helyére a Szécsénytõl
Kriston Dániel érkezik.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Andorra után
Vép–Celldömölk 3-4 (3-2)
Vép, Vas megyei labdarúgó bajnokság
30. forduló 2017. június 4.
Vezette: Kovács Balázs (Kondor Péter,
Bejczi Antal).
Vép: Bezdi B. – Varga B., Wágner, Vermes, Dancs (Illés 80. p.) – Markó, Török,
Nagy (Sárvári 86. p.), Bezdi Sz. – Kovács,
Dala (Varga O. 80. p.). Edzõ: Mitterstiller
Csaba.
Celldömölk: Bíró – Enyingi Márk, Györkös,
Gyõrvári, Enyingi Marcell – Dobson (Péter
60. p.), Gorácz, Potyi, Klauzer – Németh
(Bodor 77. p.), Piri (Büki 89. p.). Edzõ:
Koman Vladimir.
Góllövõk: Török Richárd (13. p.), Markó
Marcell (30. p.), Bezdi Szabolcs (42. p.),
illetve Piri Balázs 2 (28. és 41. p.),
Németh József (56. p.) és Enyingi Marcell
(75. p.).
Elõmérkõzés: Vép U19- Celldömölk U19
3-2 (2-1). G.: Czöndör Bálint, Balázsi
Krisztián. Az utolsó bajnokit már bajnokként veszítettük el, csak a hajrát tudtuk
kicsit izgalmasabbá tenni a motivált hazaiak ellen.
Hát ez hamar elment, mármint ez a bajnoki idény, és hamar eljött a magyar labdarúgás újabb sosem gondolt mélypontja.
Mintha most kezdõdött volna a franciaországi EB nem várt eredményes szereplését követõ bajnokság, és már vége is.
Az utolsó meccsre Vépen került sor, a tavaszra megfiatalított hazai csapat nyolc
gyõzelemmel és két döntetlennel kezdte
a tavaszi szezont, aztán a Körmend, Király
páros megállította õket, majd két újabb
vereség a kiesés ellen menekülõ csapatok
ellen és máris a Cell elleni záró meccsnél
tartottak, ahol szépen, visszaidézve a
gyõzelem ízét akartak búcsúzni az idénytõl. A Cell ezüstérme már jó néhány forduló óta biztos volt, ebbe a tét nélküliségbe bele lehet puhulni, de lehet-e, tudva azt, hogy többen utoljára húzzák fel a
város címerével díszített mezt magukra
puhán játszani ? Nem és nem, így két
motivált csapat lépett pályára, az esõ
pedig mintha csak a kezdõ sípszóra várt
volna maga is, szintén kitartott az egész
meccs alatt. A meccs koreográfiája alapból nem tért el az idei szokásostól, a hazaiak a biztonságos védekezést választották, átengedve a Cellnek a kezdeményezés és labdabirtoklás lehetõségét. A
Új
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különbség annyi volt a szokásoshoz képest, hogy egész szép kis gólokat rugdostak a kontrákból és így háromszor is vezetést szereztek. Azért némileg jelzi a
koncentrációnk hiányát, amellett, hogy
tavasszal kétszer kaptunk három gólt és
az az utolsó két fordulóban volt, hogy
ahogy egyenlítettünk, máris gólt kaptunk
legalábbis kétszer, harmadszorra már
levetkõztük e rossz szokásunk. Emlegettük a búcsút, ami a távozók számában és
személyében már biztos, az is sok, és
még lehet, hogy több is lesz. A jövõ szezontól egészségügyi okokból távozik az
edzõ Koman Vladimir, akinek a vezetésével egy aranyérem és két ezüstérem gyarapította az egyesület dicsõséglistáját, elköszön a csapattól Györkös Gábor csapatkapitány is, aki egyelõre abbahagyja a
versenysportot. Tíz évvel ezelõtt Pápáról
tette át a székhelyét Celldömölkre, 285
bajnoki meccsen lépett pályára és védõ
létére 41 gólt lõtt. Legendás ballábas szabadrúgásaira, csupa szív játékára még sokáig emlékezhetnek a szurkolók. Távozik
a szintén Pápáról érkezett, a még mindig
csak 23 éves Enyingi Marcell, aki négy
évet focizott nálunk 107 bajnoki meccsen
23 gólt lõve. Õ amolyan jolly joker volt a
csapat összeállításban, bármelyik poszton
bevethetõ volt, volt olyan mérkõzés, ahol
taktikai okokból háromszor is változott az
adott meccsen belüli szerepköre. Szintén
a távozók listáját gyarapítja Heiner Péter
kapus, aki Cellben nevelkedett, majd némi kitérõk után négy évvel ezelõtt igazolt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NÉV
Körmend
Celldömölk
Répcelak
Rábapaty
Király SZE
Vép
Egyházasrádóc
Szentgotthárd
Vasvár
Kõszeg
Lukácsháza
Jánosháza
Rum
Nádasd
Kemenesalja
Uraiújfalu

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

GY
28
23
19
18
15
13
11
11
11
10
9
9
8
7
5
2

vissza. Azóta 90 bajnokin volt részese az
inkább sikereknek. Mind a négyõjüknek
egyszerre szóljanak a köszönet szavai, kinek kitartást kívánva a gyógyulás folyamatában, kinek sok szerencsét kívánva a
focin kívüli életben, kinek sok sikert kívánva új klubjában. Nem lesz tehát egyszerû dolga a szakvezetésnek, mert kulcspozíciókat kell pótolniuk egy rövid hónap
alatt. Egyébként ma úgy néz ki, hogy a
következõ szezonban nagyon erõs mezõny gyûlik össze a megyeiben, valószínûleg az NB III-ból kiesett Sárvár is
tagja lesz a mezõnynek, mint ahogy a
bajnokságot megnyerõ Körmend is, akik
ugyan vállalták az osztályozó lejátszását,
de az elsõ hazai mérkõzésükön vereséget
szenvedtek riválisuktól, a visszavágóra lapunk megjelenése után kerül sor. Ha komolyan gondolták Szombathelyen, hogy a
Királyból NB III-as csapatot raknak össze,
akkor abból a következõ idényben már
látszania kell valaminek, úgyhogy ennyi
riogatás elég is talán, szóval jövõre még a
dobogóra sem lesz egyszerû fellépni, de
hát a kihívások erõsítik az embert. Még
egy feladat vár azonban ebben az idényben a szakosztályra, konkrétan az U 19-re,
akikre még celli rendezéssel június 17-én
vár egy bajnokok tornája, amin mi, mint a
megyei I. utánpótlás bajnoka valamint a
három másodosztályú csoport U19-es bajnoka veszünk részt. Sok sikert, jó csapatépítést, folytatás a nem is olyan távoli augusztusban, köszönöm egész éves figyel»DOTTO
müket!
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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

Gipszkarton akció!
Gipszkarton normál
2000x1200x12,5 mm-es

1220,-Ft/ tábla
Impregnált és tûzgátló gipszkarton
is kapható.
Gipszkarton profilok minden típusban,

gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek,
OSB lapok sok-sok vastagságban.

Keményfa kerítéslécek
Kiváló minõségben, készletrõl
40-50-80-90-100-120 cm
hosszban.
Akciós áraink június 25-ig ill. a készlet erejéig érvényesek!

Celldömölk központjában
új építésű
társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.
(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában)

Érdeklődni: +36 70 941-2077
+36 95 422-493
14

A Wewalka Bécs közeli székhelyű, családi tulajdonban lévő vállalkozás, iráni és amerikai értékesítési
központokkal. 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

