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

C E L L D Ö M Ö L K   V Á  R O S   Ö N  K O R  M Á N Y  Z A  T Á  N A K   L A P  J A

XXX. ÉV FO LYAM 09. SZÁM (687) 2018. MÁJUS 11.

»
Új



Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

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

Kezdje a tavaszi
munkákat
Fa-Gyula

barkácsboltban!
Avagy a legjobb ajánlataink

12 pontban:
1. Szúnyoghálók és keretlécek, szuper áron
2. Damilos fûnyíró elektromos: 8920 Ft
3. Bitumenzsindely hódfarkú barna: 1690 Ft/m2

4. Gipszkarton 9,5 mm-es: 1000 Ft/tábla
5. Gipszkarton 12,5 mm-es: 1190 Ft/tábla
6. Szuper osztrák lambéria: 2200 Ft/m2

7. Hungarocell homlokzati 2 cm: 440 Ft/m2

8. Extra minõségû 10 mm-es laminált padló: 3290 Ft/m2

9. Nádszövet 1,4 és 1,8 m magas: 4995 Ft /tekercstõl

10. Knauf Ekoboard 10 cm: 1000 Ft/ m2

11. Machete: 990 Ft
12. Búvárszivattyú, hagyományos: 9748 Ft
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Hosszas közbeszerzési eljárás után vég -
re lezárult a város távhõ szolgáltatásá-
nak kérdése, az üzemeltetési jo gokat a
következõ 25 évre a Veolia nyerte el
Celldömölkön. A koncessziós szerzõdés
megkötésére április 27-én került sor a
Városházán. A létrejövõ koncessziós tár-
saság az eddigi szakembergárdára tá-
maszkodva a dunántúli város 463 ház-
tartását és 62 egyéb fogyasztóját fogja
kiszolgálni a szerzõ dé ses idõszakban, a
távhõtermelõi- és táv hõszolgáltatói fel-
adatokat egyaránt ellátva. Ahogy arról
a legutóbbi, április 18-i testületi ülésen
beszámolt a város vezetõsége, végre
lezárult a település távhõszolgálta tá -
sára kiírt pályázati folyamat. A közbe-
szerzési eljárásban  két társaság vett
részt, a Cothec Energetikai Üzemeltetõ
Kft. és a Veolia Ener gia Magyarország
Zrt., melyek közül végül az utóbbi nyer-
te el az energia szolgáltatói megbízást.

– Lejárt egy 2001-ben aláírt szerzõdés,
amit akkor még a Prometheus, a
Veolia elõdje kötött – számolt be az
eljárás részleteirõl Vollár Attila, a Veolia
regionális vezetõje. – A város épp ezért
2015-ben kiírt egy pályázatot, ami a
koncessziós szerzõdés aláírásával zá-
rult. Társaságunk indult a pályázaton,
hiszen nagyon jó tapasztalataink voltak
Celldömölkkel kapcsolatban, szívesen
vettünk részt a távhõszolgáltatásban. A
távhõszolgáltatás egy olyan szolgálta-
tás, amely a leginkább szolgálja a köz
érdekét, és egyben a legkörnyezetba -
rá tabb is. A most aláírt szerzõdés újabb
25 évre szól, ebben vállaltuk öt év
elõzetes bérletdíjfizetését, ami 25 mil-
lió forint azonnali kifizetésével jár,
ezen felül több mint 100 millió forintot
fogunk költeni rendszerfejlesztésekre.

A hivatalos szerzõdéskötésre április 27-
én került sor a Városházán, ahol
elõször Dummel Ottó mûszaki irodave -
zetõ számolt be a távhõ történetérõl,
fõként a szolgáltatás helyi vonatkozá-
sairól, kezdve a 90-es évek önkor -
mányzati mûködtetésével, egészen a
pénteki koncessziós szerzõdés megkö-
téséig. Fehér László polgármester meg -
erõsítette, 2001-ben került sor leg -
utóbb a város távhõszolgáltatásának
szer zõdésbe foglalásáról, akkor a jo -
gokat a Veolia elõdjeként szintén a
Prometheus Rt. nyerte el, 15 éves idõ -
intervallumra. A most megkötött új
szerzõdés 25 évre szól. Az eseményen
részt vett Bicskei Tibor, a mûszaki szol -
gáltatások vezetõje, aki a Cellener go
Kft. ügyvezetõjeként elsõsorban a la-
kosság szempontjából lényeges kérdé-
sekre reflektált. Bicskei Tibor hangsú-
lyozta, a lakossági ügyfeleket érintõ
jelentõs változás nem fog történni a
szerzõdés megkötésével. 
– A felhasználók közül sokan érdek -
lõdtek, hogy mi várható a folytatásban
– tájékoztatott a szerzõdés várható kö -

vetkezményeirõl Bicskei Tibor, a Cell -
ener go Kft. ügyvezetõje. – Meg tudunk
nyugtatni minden érdeklõdõt, valóban
folytatás lesz. Negatív változást nem
fognak tapasztalni, személyi változások
sem fognak történni, a fogyasztók
ugyanazokkal a munkatársainkkal fog-
nak találkozni, akikkel korábban is.
Most egy jogi folyamat kezdõdik el,
egyelõre a koncessziós jogokat szerez-
te meg a Veolia városunk önkormány-
zatától, hátra vannak még a szak -
hatósági engedélyeztetések, táv hõ -
szol gál tatói, távhõtermelõi engedélye-
ket kell még beszereznünk. Ez vár -
hatóan õszig zajlik majd le, terveink
szerint október 1-jén lesz az az elsõ al-
kalom, hogy a Cellenergo Kft. mint ré-
gi szolgáltató átadja tevékenységét az
új szolgáltatónak, és onnantól a Cellhõ
Kft. fog szolgáltatni, és természetesen
számlát küldeni.
A pályázat és a közbeszerzési eljárás
lefolytatásában energetikai szakértõ -
ként közremûködött dr. Németh Gábor,
aki a szerzõdés megkötése kapcsán
szintén egy ideális feltételrendszerû
egyezség létrejöttérõl számolt be.
Az eseményen elhangzott, átalakuló-
ban van az energiaipar, így nagy kihí-
vásokkal kell szembenéznie a szolgál-
tatóknak, hogy versenyképesek marad-
hassanak az energetikai szektorban. A
most megkötött koncessziós szerzõ dés,
ha kicsiben is, de szintén fejlesztéseket
ígér. A Veolia több mint 100 millió fo-
rint ráfordítással az elkövet kezõ idõ -
szakra vállalja a város távhõ rend sze -
rének korszerûsítését: a kazánházak fel-
újítását, a távvezetékek építését, szi -
vattyúcseréket, valamint lehe tõség sze-
rint az okosmérés megvalósítását.

»NÉMETH NÓRA

Huszonöt évre szerzõdtek a távhõszolgáltatásról

Júliusban két turnusban üdülhetnek a
balatonrendesi táborban a celldömölki
gyermekek. A pályázaton részt vevõ és
támogatott gyermekek fél áron vehet-
nek részt a nyári üdülésen.

Celldömölk önkormányzata tulajdo ná -
ban van a Balatonrendesi Üdülõtábor,
amit a Városgondokság mûködtet, a
tábor turnusainak szervezését pedig
Rosta Zsolt táborvezetõ végzi. A város-
vezetés szerette volna, ha minél több
Celldömölkön élõ gyermek élvezheti a
nyári táborozás örömét, ezért tavaly

decemberben pályázatot írtak ki, vál -
lalva a szülõk segítését a táboroztatás
költségeiben. 
Fehér László polgármes tertõl megtud-
tuk, hogy több mint száz pályázat ér-
kezett be az önkormányzathoz, melyek
elbírálásában a Humán Szolgál ta tások
Bizottsága mûködött közre. Ter mésze -
tesen a pályázatok elbírálásakor az is-
kolák javaslatai alapján figyelembe
vették a gyermekeknek az iskolában
nyújtott teljesítményüket, tanórai és
tanórán kívüli tevékenységüket, maga-
tartásukat is. 

Az egyik turnusban a Celldömölki Vá -
rosi Iskola, a másikban pedig az Alsó -
sági Tagiskola diákjai vehetnek részt. A
táboroztatás szervezését az önkor-
mányzati hivatal végzi, a gyermekek-
kel a tábor ideje alatt az iskola peda-
gógusai foglalkoznak. Az önkormány-
zat vállalta, hogy a pályázaton támo-
gatott gyermekek 21 ezer forintos tá-
borozási, szállás- és étkezési költsége-
inek felét kifizeti. Emellett a strand -
belépõket is az önkormányzat veszi
meg a táborozók szá mára, bízva a jó
idõben, hogy a pi hentetõ programok
mellett a strandolás igazi kikapcsolódás
lesz számukra.

»ÚK

Balatonrendesi üdülés
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Értékelõ a helyi turisztikai egyesület munkájáról
Hamarosan indul a turisztikai fõszezon,
melynek vérkeringésébe immár Celldö -
mölk és a környezõ települések is egy-
re jobban bekapcsolódnak. 2012 és
2017 között a térség vendégéjszakái-
nak száma közel háromszorosára nõtt,
egyre több hazai és fõleg külföldi turis-
ta fedezi fel Kemenesalja látnivalóit,
értékeit. 

A Ság hegy Térsége Turisztikai Egye -
sület célja, a megkezdett úton tovább
haladva, hogy a látványosságokat,
szolgáltatásokat, a VulkánSág  márkát
szélesebb körben ismertté és vonzóvá
tegye. Az egyesület 2017. évi eredmé -
nyeirõl és az idei tervekrõl Döméné
Király Gabriella, TDM menedzser és iro -
davezetõ számolt be:
– Egyesületünk 2017-ben is aktív mar-
keting tevékenységet folytatott. Meg ra -
gadtunk minden lehetõséget, és igye -
keztünk a maximumot kihozni belõle.
Két belföldi kiállításon vettünk részt, a
Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon
Budapesten és a Székes fehérvári Uta -
zás és Szabadidõ Kiál lí tá son. Kiad vá -
nyainkkal eljutottunk a nagy látogató-
számú berlini (ITB), moszk vai (MITT),
bécsi (Ferienmesse), prágai (Cseh
Travel Market) és londoni (WTM) ide-
genforgalmi kiállításokra. A megye leg-
nagyobb rendezvényein is találkozhat-
tak a vendégek kiadványainkkal, úgy-
mint a Nádasdy Fesztiválon, a Savaria
Karneválon, az Õrségi Tök fesz tiválon, a
kõszegi Ostromnapokon vagy a Büki
Gyógy-Bor Napokon.

Hon la punkon (www. vulkan sag.hu) fo -
lyamatosan nép szerûsítjük aVulkán -
Ságot, tagjainkat, hirdetjük a térség
rendezvényeit, az akciókat, tájékoztat -
juk az érdek lõdõket a hírek rõl. Jelen va-
gyunk a közösségi oldalakon, immár az
instagramon is. Har madszor adtuk ki Ér-
tékek és élmények Vas megyében, a
Ság hegy lá bánál címû kiadványunkat,
aktualizálva, 5000 példányban. Az év
rendez vényeit tavaly is össze gyûj töttük,
rendezvénynaptárba ren dez ve, több
nyel ven népszerû sí tettük. A TDM üze -
mel tetésében mûködõ tourinform iroda
Mária Út pecsételõ hely lett. Elindí tottuk
VulkánSági Helyi Portékák néven a he-
lyi termékeket, ajándéktárgyakat for -
galmazó üzletünket, mely szeretettel
várja a helyi vásárlókat és bõvülõ
kínálatához a helyi termelõket is. 
2017-ben több pályázaton indultunk,
melyekbõl a NEA mûködési célú kiírá-
sán 150 ezer forintot nyertünk. A pá-
lyázatok fontos szerepet játszanak az
egyesület mûködésében, 2018 elsõ
harmadában 8,5 millió Ft támogatásra
nyújtottunk be igényt. A megszokott
feladatokon túl szeretnénk 6 országos

magazinban való PR megjelenést, egy
tévés kampányt, többnyelvû Celldö -
mölk térképet készíteni, külsõ informá-
ciós táblát elhelyezni az irodához, to-
vábbá az Értékek és élmények címû ki-
adványunk aktualizált megjelentetését
is tervezzük. Study tourt szeretnénk
szervezni újságírók részére, a Ság hegy -
rõl többnyelvû kiadványt megjelentet-
ni, valamint egy ismeretterjesztõ füze-
tet készíteni Kemenesalja legendáiról,
kimondottan gyermekek számára.
Nem csak pályázatírással foglalkoztunk
2018-ban, idén is részt vettünk a már-
cius végén megrendezett kétnapos
székesfehérvári Utazás Kiállításon.
Standunknál nagy volt az érdeklõdés,
sikerként könyvelhetjük el jelenlétün-
ket. Rendezvénynaptárunkat emellett
több tematikus programmagazin szá-
mára is elküldtük, évek óta hirdetve ily
módon is térségünk rendezvényeit. 
Taglétszámunk szerencsére folyamato-
san emelkedik. Az elmúlt évben 4 tag-
gal, és 2018-ban is további 4 taggal
bõvültünk, így jelenleg 46 tagot szám-
lál szervezetünk. Természetesen min -
dig szívesen látjuk az érdeklõdõket,
akár a tourinform irodában személye-
sen, vagy telefonon is, a 06 20/378
2676 telefonszámon.
Végül szeretnénk felhívni a középisko-
lás diákok figyelmét, hogy az elõzõ
évekhez hasonlóan közösségi szolgá-
latra lehet jelentkezni információs fa-
házunkba, mely nyelvgyakorlási lehe -
tõséget is kínál számukra.

»NÉMETH NÓRA

A Vas Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. 2018. ápri -
lisban megkezdi a kémény sep rõ-
ipari szolgáltatási feladatait Cell -
dömölkön. A 2015. évi CCXI. tv.
2.§-ának (5) bekezdése alapján
az egylakásos ingatlanok eseté-
ben sormunka keretén kívül,
megrendelésre kell elvé gezni. A
szol gáltatást ezen idõ szakban a
körzetben található ké mény sep -
rõnél, illetve a kft. elérhetõ sé -
gein kell megrendelni. Telefon:
94/506-490 vagy 30/4747-376,
e-mail: kemenysepro@slk.hu, ke
menysepro.megrendeles@gma-
il.com.

Értesítés
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Kerékpáros zarándokokat köszöntöttek

Testvérvárosi delegáció járt Erdõszent -
györgyön, Hamburgban pedig egy új
JUFA szálló megnyitóján képviseltette
magát a városvezetés április utolsó
hétvégéjén.

A hagyományos Szent György Napok
rendezvényeire hívta meg testvérvá -
rosait Erdõszentgyörgy város. Az április
27–30-i programokon Baja és Bélapát -
falva mellett Celldömölk delegációja is
részt vett, a városvezetést Marics Sán -
dorné bizottsági elnök és Kovácsné
Söptei Valéria képviselõ képviselték.

A városnapi programokat köszöntõ
estén adták át a város képviselõi azt a
dokumentumot, amely arról tanúsko-

dik, hogy Celldömölk 500 ezer forinttal
járult hozzá a bözödújfalui templom
újjáépítéséhez. Erdõszentgyörgy társte-
lepülése Bözödújfalu, melynek közös-
sége a falurombolás áldozatául esett, a
víz alá került település szimbolikus
épülete volt a római katolikus temp-
lom, amely azonban végleg összeom-
lott. A Bözödújfaluért Egyesület kez -
demé nyezésére kezdõdött el a temp-
lom visszaépítésének projektje, mely-
hez testvértelepülésként Celldömölk
Város Önkormányzata is csatlakozott. A
képviselõ-testület úgy határozott, hogy
e nemes célra félmillió forintot ad az
adományokat gyûjtõ egyesület számá-
ra. A delegáció ellátogatott a bözödúj-
falui tóhoz, az elárasztott településre,
az összeomlott és újjáépítésre váró
templom helyére.
Szintén április utolsó hétvégéjén volt
hivatalos celldömölki küldöttség Ham -
burgba, ahol megnyitott a JUFA Családi
Hotellánc legújabb szállodája. A celldö-
mölki delegáció tagja volt Söptei Jó -
zsefné alpolgármester, Farkas Gábor
jegyzõ és Klára Ágnes, a JUFA Vulkán
Fürdõ Resort igazgatója. A Ham -
burgban létesített legújabb JUFA hotel
32 millió euróból épült fel, ezzel immár

– négy országban – 57-re nõtt a JUFA
szállodáinak száma. Az új hotel meg-
nyitása nemcsak a cég életének fontos
állomása, de Hamburg városának is
fontos eseménye, mert szervesen
beletartozik a kikötõváros – Európa
egyik legmodernebb kikötõvárosa –
fejlesztési projektjébe. A szálloda hiva-
talos megnyitóját április 26-án tartot-
ták, a nyitó ünnepségen egy Celldö -
mölki városközpontot ábrázoló képet
adtak át a házigazdáknak. A szállóban
május elsején fogadták az elsõ vendé-
geket, a várakozások alapján évente
120 ezer vendégéjszakára számítanak.
A négycsillagos hotel 220, részben
aka dálymentesített szobái mind egy-
egy kikötõrõl lettek elnevezve, öt kon-
tinens ételeivel várják a vendégeket.

»ÚK

Testvérvárosi kapcsolatok

Celldömölkön az egyházi képviselõk
mellett Fehér László polgármester és
Karádi Mihály képviselõ, bizottsági el-
nök fogadták a Mária Út Egyesület ke-
rékpáros zarándokait, akik az év egyik
legnagyobb egyházi eseményére, Bren -
ner János boldoggá avatására indultak
Budapestrõl Szombathelyre.

Brenner János Szombathelyen született
1931-ben. 1955-ben szentelték pappá a
szombathelyi Székesegyházban, majd
Rá ba kethelyen, a határ menti Szent -
gotthárd második kerületében lett káp-
lán. János atya minden áldozatra készen
állt a hívekért, tisztelte, szerette az em-

bereket, különösen rajongott a gyer-
mekekért és az ifjúságért. Nem lehet
pontosan tudni, mi történt az 1957.
december 14-érõl 15-ére virradó éjje-
len, amikor kegyetlenül, 32 késszúrással
megölték. Éjfél körül egy fiatalember
zörgetett be a plébániára, azzal a kérés-
sel, hogy súlyos beteg nagybátyját kel-
lene ellátni a szentségekkel. Útközben
többször megtámadták az atyát, s végül
a feltételezett beteg háza közelében
kapták el, és ölték meg. Ferenc pápa
2017. november 8-án engedélyezte
Bren ner János boldoggá avatását. A bol-
doggá avatási szertartás 2018. május 1-
jén volt a szombathelyi Em lékmû-domb

alatt, ahol több ezer em ber elõtt tartot-
tak ünnepi szabadtéri szentmisét. A
szentmise fõcelebránsa Angelo Amato
bíboros, a Szentek Ügye inek Kongre gá -
ciója prefektusa, szónoka Erdõ Péter bí-
boros, prímás volt. A boldoggá avatásra
megmozdult az egész magyar egyház,
plébániai közösségek indultak útnak az
egész országból és a határon túlról, za-
rándokcsoportok gyalogosan és kerék-
párral, hogy együtt ünnepeljék a hitéért
vértanúságot szenvedett papot. A Má ria
Út Egyesület kerékpáros zarándoklatra
hívta a híveket, akik az ünnepi szent mi -
se elõtti napon érkeztek városunkba,
majd másnap indultak tovább. »ÚK
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Utolsó csengõszó az Eötvösben
Május 4-én a Szombathelyi Mûszaki
Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Gimnáziuma és Szakképzõiskolája vég -
zõs diákjai számára szólalt meg az
utolsó óra végét jelzõ csengõszó. A ta-
nulók péntek délután egy utolsó osz -
tályfõnöki óra keretében zárták le kö-
zépiskolai tanulmányaikat. Az ese -

mény re ismét díszbe borult az intéz-
mény tornacsarnoka, így ünnepelve a
ballagó diákokat. A szakképzõ iskola 3
végzõs osztálya még egyszer körbejár-
ta az intézmény épületét, énekelve bú-
csúztak a jól ismert tantermektõl, tan -
mûhelyektõl, osztályoktól, majd a szü -
lõk, rokonok és pedagógusok körében
felsorakozva kezdetét vette az ünnep-
ség hivatalos része. A ballagó osztály
képviseletében Bárdossy Cintia mon-
dott verset, majd Celldömölk Város Ön-
kormányzatának nevében Fehér László
polgármester búcsúzott a végzõsöktõl.

A polgármester megjegyezte, életük
fontos állomásához érkeztek ma a bal-
lagó diákok, akik középiskolai tanulmá -
nyaikat kezdõ kamaszokból mostanra
gondolkodó felnõttekké értek, és taná-
raik reményei szerint immár felkészül-
tek arra, hogy megállják helyüket a
nagybetûs életben.
A polgármester beszéde után újabb
szavalat következett Burján Bianka elõ -
adá sában, majd az itt maradó osztá-
lyok nevében Dénes Bettina búcsúzott
a végzõsöktõl. A ballagó osztályok kép-
viseletében Bárdossy Cintia köszönt el
az intézménytõl, pedagógusoktól és di-
áktársaktól, megjegyezve, hogy immár
a jövõ bizonytalanságával kell szembe-

nézniük, ahol minden már csak rajtuk
múlik, nem lesznek mellettük tanáraik
vagy szüleik, akik irányt mutathatná-
nak. A beszédek sorát Soós Andrea, az
intézmény vezetõje zárta, hangsúlyoz-
va, hogy ballagóik most talán még
nem is értik, hogy mi értelme volt a
többéves kemény munkának, tanu -
lásnak, hiszen ehhez egyelõre még ke-
vés az élettapasztalatuk, de hinniük
kell abban, hogy megérte:
Érzed már: fogy az út, mégis szép…
Légy jó vendég! Búcsúznunk kell, bár
vágyunk még tart, képzeld el, szívvel,

van másik part. Tisztelt ünneplõ közön-
ség! Az út mint szimbólum életünknek,
monda- és mesevilágunknak szerves
építõeleme, minden térben és idõben
zajló folyamat legelemibb jelképe.
Leg eredendõbben az út magát az élet-
et jelképezi. Márai Sándor gondolata is
tulajdonképpen az életünkrõl szól: Az
utakat sokáig nem érti meg az ember.
Csak lépdel az utakon és másra gondol.
Néha széles az egyik út, aszfaltos, né-
ha rögös, barázdás, meredek. Az utakat
sokáig csak alkalomnak te kint jük, lehe -
tõségnek, melynek segítségével elme-
hetünk a hivatalba, vagy kedvesünk-
höz, vagy a rikkantó tavaszi erdõbe.
Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak
értelmük van: elvezetnek valahová.

Az intézményvezetõ Benjamin Franklin
szavaival figyelmeztette a diákokat az
élet buktatóira, mondván, hogy ami
fáj, az nevel, a problémák elõl soha
nem menekülni kell, hanem szembe -

nézni velük és megoldani õket. Ezekkel
az intelmekkel búcsúztatta a három
osztály 36 ballagóját az intézmény
vezetõsége.
Szintén az ünnepség keretében került
sor az iskola két nyugdíjba vonuló pe-
dagógusának búcsúztatására is, Ku -
nyikné Járó Marianna és Tamás Gábor
évtizedes munkásságát a szak kép zõ is-

kola mellett a város önkormányzata is
elismerte. A köszöntések után az ün-
nepséget újabb kitüntetések átadása
zárta, ezúttal azonban már ismét a
ballagóké volt a fõszerep. Az iskola
emléklappal, ajándékkal jutal mazta
azokat a végzõs diákokat, akik az el-
múlt évek során tanulmányi eredmé-
nyeikkel, versenyeken való szereplé-
sükkel, vagy közösségi munkájukkal
kiemelkedõt nyújtottak, ezzel is öreg-
bítve az intézmény nevét és hírét.

»NÉMETH N.

Felhívás
A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sületének Celldömölki Csoportja tisz-
telettel meghívja 2018. június 2-án
(szombaton) 9 órai kezdettel rende -
zendõ ART Országos Kulturális Feszti -
vál jára. A rendezvény szín helye: a
Keme nesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár színházterme. A belé-
pés díjtalan.
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Május 5-én a Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium végzõsei számára is
felcsendült az utolsó csengõszó, a bal-
lagók az intézmény hagyományaihoz
hûen közösen járták végig a középis-
kolás évek színteréül szolgáló épületet. 

Szintén az iskola szokásaihoz hûen a
végzõs osztály verssel, koszorúval tisz-
telgett a gimnázium névadója elõtt, aki
nem csak nevével, de szellemiségével
is végigkísérte az elmúlt éveket. Ber -
zsenyi Dániel szobra elõtt Hajba László
mondta el a költõ Búcsúzás Keme -

nesaljától címû versét. Ezután az intéz-
mény udvarán kezdetét vette a balla -
gási ünnepség. 36 végzõs tanuló sora-
kozott fel a diáktársak, tanárok, szülõk
és barátok gyûrûjében, hogy végleg le-
zárjanak egy fejezetet az életükben. Az
ünnepség keretében elsõként Sipos
Tibor intézményvezetõ búcsúzott a ta-

nulóktól: –Sokunknak jelenti ez a táj, ez
a város és ez a vidék a szülõföldet,
ahol felnõttünk, ahol felnõtté váltunk.
Kemenesalja meghatározó középisko-
lájaként szívügyünk, hogy a szeretett
tájhoz és iskolához kötõdõ szálak erõ -
sek maradjanak, még akkor is, ha most

valóban itt az idõ, és indulni kell to-
vább. Az igazgató beszéde után a diá -
kok köszöntõi következtek. Az itt ma-
radó osztályok képviseletében Palotai-
Kóbor Zalán búcsúzott a végzõsöktõl,
kiemelve, hogy a következõ idõszak,
az érettségi és a felvételi idõszaka
meghatározó lesz az életükben, ezután
pedig végre belevethetik magukat a

jövõjükbe. Jótanácsként annyit javasolt
a ballagó diáktársak számára, hogy so-
ha ne ragadjanak meg a hétköznapok
rutinjában, a közönyben, soha ne félje-
nek kockázatokat vállalni, lelkesnek
lenni és élni. A végzõs osztály nevében
Karáth Péter búcsúzott az alma mater -
tõl, diáktársaktól, pedagógusoktól, ba-
rátoktól. Beszédében kitért arra, hogy
most talán társaival együtt úgy érzik,
talán túl hamar elfogyott az elmúlt
négy év, mégis rengeteg közös emlék
és élmény fûzi õket össze, az elmúlt
esztendõ pedig igazi összetartó közös -
séggé kovácsolta õket. Köszönetet
mon dott a tanároknak, amiért tudásuk
legjavával készítették fel õket az
elõttük álló életre, és mindig ember-
ként álltak mellettük. A 12. évfolyam a
Nélküled címû dallal búcsúzott az alma
matertõl, az iskola énekkara pedig dr.

Bérdiné Stipkovits Ildikó vezetésével az
Álmodj álmot álmodó címû dallal kö -
szönt el a végzõsöktõl. Kovács Kristóf
tolmácsolásában elhangzott Ady Endre:
Üzenet egykori iskolámba címû verse,
majd a diákok után a Sárvári Tan ke -
rület igazgatója, Rozmán László tartotta
meg köszöntõjét. A tankerület igazga-
tója útravalóul annyit tanácsolt a
ballagóknak, hogy gyûjtsenek minél
több emlékezetes pillanatot, hiszen
ezek lesznek azok, amelyekhez mindig
vissza lehet majd térni az életük során.
Végül az önkormányzat képviseletében

Fehér László polgármester búcsúzott a
végzõsöktõl, majd az intézmény zász-
lajának ünnepélyes átadása után a
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diá-
kok jutalmazásával zárult a gimnázium
2018-as ballagási ünnepsége.

»NN

Indulni kell tovább…

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola állást hirdet a 2018/19-es
tanévtõl napközis munkakör betöl-
tésére, tanítói képesítéssel. 
Jelent kezni egyházi ajánlás, önélet-
rajz és végzettséget igazoló diploma
benyújtásával lehet személyesen az
iskolában, vagy az szbki@cellka-
bel.hu email címen. Jelentkezési
határidõ: május 30.

Álláshirdetés
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Újabb madaras elõadással jelentkezett
Somogyi Csaba a Kemenes Vulkán Park -
ban. A fiatal madarász a misztikus pén-
tek 13. alkalmából a madarak mitoló-
giai világába kalauzolta el közönségét.

A misztikumokkal övezett és alapve -
tõen balszerencsével fémjelzett péntek
13. alkalmából egy érdekes témába
kalauzolta el április 13-i elõadásának
résztvevõit Somogyi Csaba madarász.
Ez alkalommal a mitológiák világából
merített isme retanyagot elõadásához.
A prezentáció keretében szó esett az
ókori egyiptomi vallás hitvilágából Ré,
Hórusz és Thot istenek madárfejes áb-
rázolásáról, valamint rajtuk keresztül
bemutatásra került a vándorsólyom, a
szent íbisz és a batla. Az ókori görög
hitvilágból Pallasz Athéné és szent álla-
ta, a bagoly került említésre. Az elõ adó
ezzel kapcsolatban tartott tájékoz ta tót
a hazánkban elõforduló 12 bagolyfajról,
valamint kitért a baglyokkal kapcsola-

tos negatív és pozitív hiedelmekre is. A
magyar mitológiából a turulmadár té-
mája került kivesézésre, amivel kap-
csolatban még ma is vita tárgyát képe-
zi, hogy a kerecsensólyomról vagy a
sasról van-e szó. So mo gyi Csaba szerint
a jelenlegi állásfoglalás a kerecsent
tartja reálisabbnak, ráadásul ez a ma-
dárfaj szerepel az 50 Ft-oson is, így
mindenképp megérdemelt néhány is -
me retterjesztõ gondo latot az elõadás -
ban. Késõbb a képzeletbeli madarakkal
folytatódott a prezentáció, a griffmadár,
a hipogriff és a fõnix bemutatásával. Ez
utóbbi különösen érdekes, hiszen több
kultúrában is megjelenik az alakja: az
egyiptomiaknál gémféle, a kínai kultúr-
ában fácán, míg a görög-rómaiban pá-
va. Végül természetesen a hazai aktua-
litásokról is szó esett, így a magyaror-
szági sas-, sólyom-, bagoly- és batla -
állomány alakulásáról, ismertetõje gye -
ik rõl és elõfordulásukról.

»NÉMETH NÓRA

Madarak a mítoszok világából

Költõknek, íróknak, irodalmároknak
és az irodalom laikus szerelmeseinek
tartottak háromnapos tábort az el-
múlt hétvégén a sitkei kastélyban. 

A tábor szervezõje és vezetõje a ke -
nyeri születésû Németh-Nyiba Sán -
dor, aki korábban két olimpián vala-
mint huszonhat világversenyen kép-
viselte Ma gyarországot, birkózóként
világ-, illetve Európa-bajnokságon
szerzett ezüstérmet, mindemellett
pedig mint ze neszerzõ és költõ tevé-
kenykedett, és tevékenykedik még
ma is. Az általa szervezett sitkei al -
kotótáborban olyan mûvészek és
elõadók vettek részt, mint Kanizsa

József, a Krúdy Irodalmi Kör titkára,
Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány kuratóriumi elnöke, a
Magyar Kultúra Lovagja cím alapítója
és Devecsery László, Tinódy-díjas író
és költõ. A tábor során a résztvevõk a
kastélyban zajló mû hely munka mel -
lett külsõs helyszíneken is tartottak
irodalmi órákat, szavalatokat, így a
sitkei kápolnában, a Nagytemp lom -
ban, vagy épp április 4-én, pénteken
a Celldömölki Városi Általános Isko -
lában. Németh-Nyiba Sándor el -
mond ta, ezer szállal kötõdik a tele-
püléshez, így természetesnek tartot-
ta, hogy a celldömölki diákok számá-
ra is tartanak egy rendhagyó irodalmi

elõ adást az alkotótábor tagjaival. A
mû vé szeti csoport tanórák keretében
mutatkozott be az osztályok szá -
mára, ahol a költõk többek között
saját verseiket is elõadták a diák -
közönség számára, íze lítõt nyújtva a
kortárs és a közelmúlt magyar irodal-
mának alkotásaiból. Né meth-Nyiba
Sándor elmondta, az idei évben még
kettõ ehhez hasonló országos alkotó-
tábort hirdet, melyekre már jelenleg
is 100 fõ körüli a jelentkezõk száma,
alátámasztva ezzel a kortárs magyar
zenei és irodalmi kultúra létjogosult-
ságát, amit érdemes elvinni a bemu-
tatni az ifjúság számára.

»NÉMETH N.

A sitkei költõtábor vendégeskedett a városi általános iskolában

A Mozgássérültek Vas Megyei
Egye sületének celldömölki cso-
portja köszönetét fejezi ki Cell -
dömölk Város Képviselõ-testüle-
tének, különös tekintettel Fehér
Lász lónak, a város polgármeste-
rének, valamint Kiss Lil lának, a
für dõt üzemeltetõ Vulkán Gyógy-
és Élményfürdõ Kft. igazga tó -
jának, hogy egy beemelõ szerke -
zet meg vásárlásával újra lehetõ -
vé tették a mozgássérültek szá -
mára is a fürdõ medencéinek
teljes körû hasz ná latát. A be -
emelõ szer kezetet kifejezetten a
vendégek igényeihez igazodva
vásárolták meg, hiszen korábban
is létezett ilyen eszköz, de hasz-
nálhatatlan állapotba ke rült. 

»HOLPERT JENÕNÉ

A HELYI CSOPORT TITKÁRA

Köszönetnyilvánítás
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár „Színház a moziban” címû
programsorozatában fordult a kocka,
ugyanis ezúttal a mozi költözött a szín-
házba, egészen pontosan klasszikus
filmzenék csendültek fel a színházte-
rem falai között. A CinemArt Zenekar
nem elõször koncertezett az intéz-
ményben április 28-án.

A tavalyi évben nõnapi mûsorként
kínálta filmzenékbõl álló összeállítást a
mûvelõdési központ, akkor is nép szerû
slágerek csendültek fel a zenekar
elõadásában. Ez most sem volt más -
ként, és a nézõtéren ülõk ezúttal is
meggyõzõdhettek arról, hogy a filmze-
ne egyaránt mondható populárisnak és
klasszikusnak. Kajzinger Ildikó magán -
ének tanár, a mûsor konferálója min -
den sláger elõtt megosztotta az aktu -
ális filmrõl szóló legfontosabb tudniva-
lókat, így váltak még könnyebben be-

fogadhatóvá az elhangzott dallamok. A
csaknem másfél órás program reperto-
árja többek között olyan jól hangszerelt
muzsikákat tartogatott a közönség szá-
mára, mint a Profi, az Evita, a Misszió,
a Ghost, a Macskajaj, a Hétköznapi
mennyország zenéje, de felcsendült
részlet a West Side Story musicalbõl is,
valamint Leonard Cohen méltán híres
Hallelujah-ja is. Azontúl, hogy az emlí-

tett filmek slágerré vált zenéi még kö-
zelebb kerültek a hallgatósághoz, a
mûsor fényét emelte, hogy a zenekar
tagjai között a celldömölki zeneiskola
tanárai is helyet foglaltak, úgymint:
Bejcziné Németh Tün de (zongora),
Kajzinger Ildikó (ének), Radányi Károly
(ütõs hangszerek) és Kovács Róbert
(kürt).

»REINER ANITA

„Mozi a színházban”– klasszikus filmzenékkel

Szombaton Celldömölkre ért a Bé -
kefutás, a világ legnagyobb váltófutá-
sa, amelynek célja, hogy a sport össze-
kovácsoló ereje által fejlessze a közös-
ségek és a nemzetek közötti békét. A
kezdeményezés résztvevõit a város is
méltó fogadtatásban részesítette.

Európai útvonalán Celldömölk is állomá-
sa lehetett a PeaceRun-nak, vagyis az öt
kontinenst és száz országot összekötõ
békefutásnak. Az olimpiai stílusú váltó-
futáshoz Magyarország idén már 20.
éve csatlakozik, ezzel is kiállva a nem-
zetek közötti béke és barátság fejleszté-
se mellett. A váltó április 28-án, szom-
baton ért Celldömölkre nemzetközi csa-
patával, valamint a kezdeményezést tá-
mogató helyiekkel, fiatalokkal és
idõseb bekkel. A város központjában a
polgármester is fogadta a delegációt, hi-
szen ahogy a békefutás is hirdeti magá-
ról, vállalkozásuknak fontos elemét ké-
pezik az állo másokon rendezett kö -
szöntõ ünnepségek. Ugyanis ezek azok
a kis harmónia-fesztiválok, ahol a he -
lyiek a képzõmû vészetek, a zene és a
tánc nyelvén csat lakozhatnak a futás
üzenetéhez, és maguk is kiállhatnak a
békére való törekvés és a harmónia
iránti elkötelezettség mellett. A nem-
zetközi futócsapat hálával mondott kö-
szönetet az üdvözletért, külön kiemelve
azt a sok lelkes fiatalt, aki a celldömölki

szakaszon csatlakozott a csoporthoz. A
maratonisták mint minden érintett tele-
pülésen, így Celldömölkön is szántak
egy kis idõt arra, hogy bemutassák az
akció jelentõségét és célját. A béke
szimbólumaként hordozott fáklya mind -
e közben kézrõl kézre járt, hogy a helyi-
ek jókívánságai is eljussanak a legtávo-
labbi tájakra. Mindemellett még egy kis
kvízjátékra is maradt idõ, a nemzetközi
csapat tagjai saját anyanyelveiken mu-
tatkoztak be, ezzel is alátámasztva a
békefutás sokszínûségét és határ ta -

lanságát, a jelenlévõknek pedig ki kel-
lett találniuk, milyen országokból érkez-
tek a megszólalók. Volt olyan is, aki
csalni próbált, a sportos eseményhez
méltón neki fekvõtámasszal kellett ve-
zekelnie. A futók végül a békefutás him-
nuszával mondtak köszönetet a fogad -
tatásért, a celldömölki mûvészeti cso-
portok pedig egy-egy táncos produkció-
val kívántak további jó utat a béke hír-
nökeinek. A menet egy kis frissítõ után
Jánosháza felé folytatta útját.

»NN

Az egyetemes békéért futottak
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A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola a mindennapos nevelés során
mindig szem elõtt tartja, hogy miköz-
ben diákjait felkészíti a rohamosan
fejlõdõ információs társadalom kihívá-
saira, a hagyományos értékekre se fe-
lejtsen el hangsúlyt fektetni. Mára saj-
nos ilyen hagyományos értékké fej -
lõdött az olvasás- és könyvkultúra is.

Ez ellen a megváltozott értékrend ellen
lép fel iskolai programjában Sikli László
nagyváradi költõ, aki személyesen pró-
bálja meg közelebb vinni a diákokhoz
a verseket, regényeket, az irodalmat
és az olvasást. A Szent Benedek Kato -
likus Általános Iskola a költõ iskolai
programjáról tudomást szerezve Cell -
dö mölkre is meginvitálta az írót.
Sikli László elmesélte, több éves meg-
figyelés tapasztalataira építve dolgoz-
tak ki egy olyan módszert, amivel a
lehetõ legkönnyebben befogadható és
elfogadható módon tudják a gyerme -
kek számára fogyaszthatóvá, sõt, él -
vez hetõvé tenni az olvasást és versta-
nulást. Ennek a játékos módszernek a
részét képezi az is, hogy miközben a

fiatalok hétrõl hétre nagyobb terje -
delmû szövegek olvasását, valamint
egy-egy sor vers memorizálását vállal-
ják, ezzel párhuzamosan lemondanak a
képernyõ elõtt töltött idõrõl.
A költõ szerint ez a módszer a játék
nyelve. Rendhagyó irodalomóráin
olyan stílusban mutatja be a gyermek-
ek számára a versek világát, hogy a
kisdiákok szinte észrevétlenül maguk
kezdenek el nyitni az irodalom univer-
zuma felé. A program során Sikli László
rengeteg verset mutat be a fiatal hall-
gatóság számára, amiket aztán mesés
könyvillusztrációk segítségével közö-
sen dolgoznak fel. A gyermekeket pe-
dig valóban magával ragadja a versta-

nulás élménye, a rendhagyó tanóra
után maguk meséltek a költõ által
elõadott kedvenc költeményeikrõl, és
arról, hogy mirõl is szóltak ezek a ver-
sek valójában, mit jelentenek számuk-
ra az elhangzott verssorok.
Sikli Lászlónak láthatóan sikerült utat
találni a gyerekek világa felé, akik egy-
egy ilyen irodalomóra után maguk
veszik elõ a könyveiket, és olvassák fel
egymásnak a kedvenc soraikat. A költõ
szerint manapság különösen nagy fi-
gyelmet kell szentelni annak, hogy a
gyermekek elkerüljék a képernyõ füg -
gõséget, a technikai eszközöket he -
lyesen, rendeltetésszerûen, tudatosan
tudják használni, ugyanakkor ne a digi-
tális technika jelentse számukra a tudat
és a képzelet határát. Sikli László iskolai
programja ezzel a céllal ötvözi a könyv-
használat és az olvasáskultúra népsze -
rû sítését, mely láthatóan eredményes-
nek bizonyult a Szent Benedek Kato -
likus Általános Iskolában is, hiszen ha
valaki megkérdezte a diákokat arról,
hogy ezek után vajon többet fognak-e
olvasni, egyértelmû volt a válasz.

»N. NÓRA

Rendhagyó magyarórák a Szent Benedekben
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NB II.
Budaörs SC  II. – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS III. 8 : 10
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 3, dr.
Németh Gábor 1, Lukács Balázs 1, Iván
Bertold – Lukács Balázs páros.
Magy küzdelemben dõlt el a mérkõzés
csapatunk javára.

NB III. 
Turris SE Sopron II. – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS IV. 5 : 13
Ölbei Péter 4, Bakonyi Bertalan 3,
Jakus Tamás 2, Harkály Bálint 2, Ölbei
Péter – Jakus Tamás, Bakonyi Bertalan
– Harkály Bálint párosok.
A legjobb játékosukat nélkülözõ sop -
roniak ellen sima gyõzelem született.

CVSE KSZ – 9700.hu Ingatlaniroda 37-43
(15-11, 7-9, 3-14, 12-9), kosárlabda
bajnoki döntõ, Szombathely, vezette:
Magyari T., Csák M., Németh A.
CVSE KSZ: Esztergályos M. 2, Németh B.
1, Szabó B. 12/3, Orbán T. 6, Rozmán
K. 4/3. csere: Kovács B., Bíró E. 3/3,
Tóth B., Hérincs R., Gaál T. 3/3, Kovács
K., Somogyi Á. 6/6. játékos-edzõ: Sza -
bó Bence.
Nagyszerû bajnoki szezont tudhat ma-
ga mögött a CVSE kosárlabda-csapata.
A pontvadászat rajtja elõtt az elsõ
négybe kerülést tûzte ki célul maga elé
a szakosztály, és ahogy hétrõl hétre
játszott a csapat, az igazolta, hogy nem
szövögetnek merész álmokat, ez a gár-
da igenis képes nagyot alkotni. Azt ta-
lán senki sem várta, hogy a teljes alap-
szakasz lezajlik anélkül, hogy egyszer
is botlana a Szabó Bence által irányított
együttes. Hazai pályán, és idegenben
sem talált legyõzõre a CVSE, cso port -
jának élérõl várhatta a felsõházi ráját-
szást. A folytatás is remekül sikerült,
elsõ vereségét az elõdöntõ második
meccsén szenvedte el a gárda, de így
is bejutott a szombathelyi fináléba. Ír-
hatnánk itt, hogy semleges helyszínen
kellett megvívniuk a fiúknak a döntõt,
ami persze igaz is, de a nagyon lelkes,
és szép számú celli szurkoló szinte ha-
zai légkört varázsolt a meccs helyszí-
nére. Nem kezdett rosszul a Celldö -
mölk, az elsõ tíz perc leteltekor 4 pont
volt a mieink elõnye, ám a játékukon
látszott, hogy kicsit idegesebbek a
megszokottnál. A második negyed ha -
sonlóan zajlott, mint az elsõ, annyi kü-

lönbséggel, hogy a 9700.hu szerzett
ezúttal több pontot, a félidei szünetre
azonban még így is 22-20-as celli
elõnnyel mehettek a játékosok. A
második félidõ aztán nagyon rosszul
indult, a szombathelyiek nagyon el-
kapták a fonalat, zsinórban szórták a
hárompontosokat, amivel komoly
elõnyre tettek szert. A mieink próbál-

ták játszani a saját sokmozgásos játé-
kukat, az ellenfél pedig a kemény,
test-test elleni játékot favorizálta, ami -
ben sajnos a játékvezetõi hármas is
partner volt, engedte a kemény, olykor
már durva játékot. Ez nem kedvezett a
cellieknek, volt olyan alkalom is a
meccsben, amikor azért állt a játék,
mert a 9700.hu játékosai a nézõkkel
kerültek szóváltásba. Az utolsó felvo-
násban megint összeszedte magát a
Cell, és 3 perccel a vége elõtt ismét

szorossá vált a találkozó, de a végjáték
ismét a szombathelyieknek sikerült
job ban, így 6 ponttal megnyerték a
finálét. A mérkõzés végén a lelkes
szurkolók gyõztesként ünnepelték a
celli csapatot, de a játékosok arcán lát-
ható volt, hogy ott, és akkor nem iga-
zán örülnek az ezüstnek. Ez azért a
napok múlásával valószínûleg válto-
zott, de az biztos, hogy nagyon közel
voltak a fiúk az aranyhoz, és a bajnok-
ság során látottak alapján, teljesen

megérdemelték volna, hogy elsõként
zárják az idényt. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy még a semleges
szurkolók is a mieinknek szurkoltak a
csarnokban. Végig nagy szívvel küzdöt-
ték végig a szezont, kár, hogy pont az
utolsó, mindent eldöntõ meccs nem si-
került úgy, ahogy kellett volna, ám így
is hatalmas gratuláció jár mindenkinek,
aki bármilyen formában hozzájárult eh-
hez a remek idényhez.

»CSUKA L.

Bajnoki mérkõzések

A március végén Miskolcon meg-
rendezésre került sakk diákolimpián
három tanuló képviselte a cell dö -
mölki isko lákat. 
Pethõ Botond a Cell dö möl ki Ber -
zsenyi Dániel Gim názium tanulója
az 5. korcso port ban fiú ama tõr ka -
tegó ri ában kitûnõ játékkal bajnoki
címet szerzett. Gra tulálunk a gyö -
nyörû eredményhez!
Lenner Luca, szintén a gimnázium
tanulója, országos 11. helyezést ért
el. Lenner András, a Szent Benedek
Kato likus Általános Iskola diákja 16.
helyen zárta az országos versenyt.

»DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ

CBG

Ezüstérmes a CVSE KSZ

Elsõ hely az Országos sakk diákolimpiánr

PETHÕ BOTOND (CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM) 
SAKK DIÁKOLIMPIAI BAJNOK
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Celldömölki VSE – Körmendi FC 3-2 (1-
1), megyei I. osztályú bajnoki labda -
rúgó-mérkõzés, Celldömölk, vezette:
Vass I., Domján D., Hittaller R. 
Celldömölki VSE: Szép T. – Virág M., Var -
ga J., Gyõrvári G. (Bodor T. 55.), Lem -
peg O. (Gorácz M. 77.), Enyingi M.,
Szuh F., Klauzer Á. (Büki M. 45.), Ko -
vács Z., Piri B., Németh J. (Huszár T.
88.). Edzõ: Kovács Balázs
Gólszerzõk: Németh J. 13. (1-0), Dedics
A. 39. (1-1), Takács M. 68. (1-2), Szuh
69. (2-2), Németh J. 75. (3-2)
Kiállítva: Bodor T. 86.
A bajnoki tabellán elfoglalt helyezések
tekintetében nem bírt nagy jelentõ -
séggel a találkozó, hisz a Celldömölk a
2., a vendégek pedig a 3. helyet szinte
biztosnak érezhették a találkozó elõtt,
igaz a Körmend dobogójára még je -
lenthet veszélyt a két mérkõzéssel ke-
vesebbet játszó Répcelak gárdája.
Ennek ellenére biztosak lehettünk ben-
ne, hogy igazi rangadót fog vívni egy -
mással a két csapat. A kezdõ sípszó
elõtt ismét egy utánpótláskorú játékost
köszöntött az egyesület, ezúttal Zsol -
dos Patrik U14-es labdarúgó bizonyult
április legjobbjának, így neki gratulált
Balhási István szakosztályvezetõ. A rö-
vid ceremónia után már a csapatoké
volt a fõszerep, Vass játékvezetõ sípje-
lére útjára indulhatott a labda. Nem
kezdtek finomkodva a felek, mindkét
együttes játékán látszott, hogy a
három pont megszerzését tûzte ki cé-
lul ezen a délutánon. Némi fölényre a
házigazda tudott szert tenni, de a kör-

mendiek már a celli térfélen próbálták
megzavarni a hazaiakat, szerencsére
nem sok sikerrel. Sokáig nem kellett
várni az elsõ találatra sem, hisz a 13.
percben Németh József lõtt szépségdí-
jas gólt, a kapujától kissé távol he -
lyezkedõ Balogh kapus felett juttatta a
játékszert a körmendi hálóba. A jó kez-
dés után jött a hasonlóan jó folytatás,
nem esett össze a vendégcsapat sem,
igyekeztek mindent megtenni az
egyen lítésért, de Kovács Balázs fiai is
igyekeztek mielõbb megnyugtató
elõny re szert tenni. A celliek elõtt
adódtak is lehetõségek, ám ezek rend-
re kimaradtak, így mondhatni, szinte a
semmibõl jött a körmendiek egyenlítõ
találata. Hiába dolgozott sokat me -
zõnyben Molnár Károly együttese, iga-
zán nagy veszélyt nem jelentett Szép
Tamás kapujára. A 39. percben szabad-
rúgást végezhetett el Dedics Alex, és
nagyon jól helyezett lövése a celli ka-
pu bal alsó sarkában kötött ki. A szüne-
tig már nem tudott újabb gólt szerezni
egyik csapat sem, így 1–1-es dön tet -
lennel vonulhattak pihenõre a felek.
Fordulás után is maradt a lendületes
játék, annyi változott azonban, hogy a
körmendiek is veszélyesebb akciókat
tudtak vezetni, még jobbá téve, az
unalmasnak amúgy sem nevezhetõ
mérkõzést. Akadt gólszerzési lehetõség
mindkét oldalon, a 68. percben mégis
hidegzuhanyként jött az újabb vendég
gól. Egy kapu elõtti kavarodás végén
Bellovics lõtt, ám lövését két celli védõ
a gólvonalon állva kivágta a me -

zõnybe, Hittaller asszisztens viszont
gólt látott. Érdekes volt látni, hogy
elõször még a körmendiek sem ünne-
pelték a találatot, csak miután a
partjelzõ ellentmondást nem tûrõen a
felezõ felé kezdett rohanni, tudatosult
bennük, hogy náluk az elõny. A meg -
lehetõsen véleményes eset után sze-
rencsére nem csüggedhettünk sokáig,
hisz alig egy perc elteltével Szuh Fe -
renc jóvoltából ismét egálban voltak a
csapatok. A sors tehát hamar igazságot
szolgáltatott, ám a látottak alapján a
teljes igazsághoz még egy celli ta -
lálatra volt szükség. Gyûrték egymást a
felek, kemény, férfias csata folyt a
játéktéren, néha a játékvezetõ sem állt
a helyzet magaslatán. A 75. percben
pontrúgáshoz jutott a Celldömölk, me-
lyet a gólkirályi címre hajtó Németh
József bombázott a körmendi kapuba,
megszerezve 200. celldömölki talála-
tát. Vezetése birtokában felesleges
kockázatot már nem vállalt a hátralévõ
idõben a házigazda, a vendégeknek
volt ugyan helyzetük, de azt vagy
mellé lõtték, vagy Szép Tamás védett
bravúrral. A lefújásig megmaradt tehát
a 3-2-es celli elõny, így újabb 3 ponttal
gazdagodott a kemenesaljai alakulat.
Élvezetes, jó iramú mérkõzésen, a mu-
tatott játék alapján teljesen megérde-
melten nyert a CVSE, és ezzel matema-
tikailag is bebiztosította második he-
lyét az idei bajnokságban. 
U19-es mérkõzésen: 
Celldömölki VSE U19 – Körmendi FC
U19 1-2 (0-0)
gólszerzõk: Szabó K. 92. ill. Varga M.
63., Tóth M. 70. percben

»CSUKA LÁSZLÓ

Egerszegi KK – Celldömölki VSE 32-28
(14-16), NBII-es nõi kézilabda-
mérkõzés
Ezzel a találkozóval véget ért a baj-
nokság a CVSE számára. A lányok az
utolsó helyrõl várták a tavaszi szezont,
melynek során látványosan jobb telje-
sítményt nyújtva, a tabella 9. helyére
küzdötték fel magukat. 

»CSL

Igazi rangadó volt

Lapzárta után
Az Országos Fõállatorvos 1/2018. számú
határozata alapján az afrikai sertéspestis
(továb bi akban: ASP) megelõzésére és ko -
rai felismerésére, vonatkozó intézkedé-
sek hatékonyságának növelése érdeké-
ben az alábbiakra hívom fel az állattartók
figyelmét: 1. Minden állampolgár, aki el-
hullott vaddisznót talál, haladéktalanul
be kell jelentenie az illetékes vadásztár-
saságnak, vagy járási hivatalnak a hulla
fellelési helyének leírásával. 2. A sertés-
tartóknak 24 órán belül jelenteniük kell

a szolgáltató állatorvosnak, ha sertésük
megbetegedett, vagy elhullott. 3. A ser-
téstartóknak kiemelt figyelmet kell
fordítaniuk a jár vány védelmi elõírások
betartására, meg kell akadályozniuk az
eset leges vadállománnyal törté nõ érint-
kezést. 5. Sertésekkel élelmiszerhulla-
dék (moslék) etetése szigorúan tilos,
amennyiben bizonyítást nyer, hogy a
mosléketetésre vonatkozó tilalmat szán-
dékosan meg szegték, az érintett sertés-
állomány állami kártalanítás nélkül fel-
számolásra kerül.

DR. TÓTH ZOLTÁN JÁRÁSI FÕÁLLATORVOS

Felhívás
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