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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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Május 12-én hagyományos közgyû -
lését tartotta a Kemenesaljai Baráti
Kör. Immár 32. éve mûködik aktívan az
egyesület, hogy a celldömölki gimnázi-
umból és Kemenesaljáról elszármazott
öregdiákokat egy közös cél és a közös
gyökerek köré szervezõdve összefogja.

Ezt szolgálja a félévente összehívott
közgyûlés, és az évente meghirdetett
fiatalokat támogató Jónás-Szente pá-
lyázat is. Az idei év tavaszi közgyû lé -
sére szombat délelõtt került sor a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központban és
Könyvtárban. Az ülést Szelestey László,
a baráti kör elnöke nyitotta, megkö -
szönve minden jelenlévõnek a részvé-
telt, majd felkér te Karádi Mihály képvi -
selõt, hogy az önkormányzat képvise -
letében tartsa meg értékelõjét. Karádi
Mihály beszámolt a város elmúlt fél
évének jelen tõsebb fejlesztéseirõl,
úgy mint a 90 millió forintból megvaló-
sult P+R parkoló kiépítése, a kormány-
hivatal épületének átadása, a fogorvosi
szakrendelõk és a Védõnõi Szolgálat új

telephelyre költözése, a Földhivatal
épületének teljes felújítása, valamint
az izsákfai csatornahálózat kiépítése. A
képviselõ beszámolt többek között ar-
ról is, hogy a városi piac felújítása
egyelõre még várat magára, ugyanis
hamarosan tovább terjeszkedik a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola új
tagépülete, az építési munkálatokkal
járó gépjármû   for galom pedig egyelõre
nem teszi le he tõvé a piactér leburkolá-
sát. A beszámoló után a Jónás-Szente
pályázatok díjazása következett. Pálné
Horváth Má ria, az egyesület alelnöke

elmondta, a baráti kör fontos feladatá-
nak tartja a helyi középiskolák fiatal te-
hetségeinek támogatását, ezért is
öröm számukra, hogy meghirdetett pá-
lyázatukra mindig szép számmal ér-
keznek nevezések. Az idei évben is
számos dicséret és különdíj született, a
legtehetségesebb pá lyamunkákat pe-
dig a civil egyesület utalványokkal és
egyéb ajándéktárgyakkal jutalmazta. A
beérkezett pá lyázatokból a mozi elõ -
terében kiállítás is nyílt, így mindenki
megtekinthette a beküldött rajzokat,
fotókat, festmé nyeket, késõbb pedig
az irodalmi alkotások is bemutatásra
kerültek. Végül az iskolák javaslatai
alapján kihirdették az év tanulója és az
év sportolója díjakat. Az év tanulója cí-
met a gimnáziumból Karáth Péter Zol -
tán, a szakközépiskolából Nagy Gergely
nyerte el, az év sportolója címet Pethõ
Botond kapta. A díjátadó után bemuta-
tó következett a pályázat alkotásaiból,
majd a köz gyû lés hivatalos beszá mo -
lóival, értékelõi vel folytatódott az ülés.

»NÉMETH NÓRA

Fiatal tehetségeket díjazott a baráti kör

Képzõmûvészet:
3. helyezett: „Hortenzia” Jakab Flóra
9. B (Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim -
ná zium)
Különdíj:
„Modern város” Kapitány Vanessza
9. A (Szombathelyi Mûszaki Szakkép -
zési Centrum Eötvös Loránd Szakgim -
náziuma és Szakközépiskolája)

Dicséret:
„Tavirózsa” Vas Anett 9. B (Celldö möl -
ki Berzsenyi Dániel Gimná zium)
„Tükröm tükröm” Varga Zsüliett 2/14.
A (Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakgimnázi -
uma és Szakközépiskolája)
„Négyszemközt” Varga Zsüliett 2/14. A

(Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakgimná zi -
uma és Szakközépiskolája)
„Árnyék” Varga Zsüliett 2/14. A (Szom -
bathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum
Eötvös Loránd Szakgimnázi uma és
Szak középiskolája)
„Szenvedély” Czigány Tamás 10. A
(Szom  bathelyi Mûszaki Szakképzési
Cent rum Eötvös Loránd Szakgimnázi -
uma és Szakközépiskolája)
Irodalom:
1. helyezett: „Koronaékszer lakodalom”
Horváth Florencia Dorina 10. H (Celldö -
mölki Berzsenyi Dániel Gimná zium)
3. helyezett: „Camus” Palotai Kóbor
Zalán 11. H (Celldömölki Berzsenyi Dá -
niel Gimnázium)
Különdíj:
„Aranytoll” Horváth Flóra Gabriella 12.
A (Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim -
názium)
„Nefelejcs” Szalay Eszter 9. H (Celldö -
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium)
„Unikornis” Hajba Sára Lilla 9. H (Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimná zium)
„Tûzesõ” Nagy Mercédesz 2/14. A 
Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakgimná zi -
uma és Szakközépiskolája)

„Szivárvány” Nagy Nóra 2/14. A
(Szom bathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakgimnázi -
uma és Szakközépiskolája)
Egyéb
Különdíj: 
„Sziporkák” Bérdi Csenge 11. H (Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimná zium)
Az „ÉV DIÁKJA”:
Karáth Péter Zoltán 12. A (Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium)
Nagy Gergely 3/11. C (Szombathelyi
Mûszaki Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközép -
isko lája)
Az „ÉV DIÁKSPORTOLÓJA”:
Pethõ Botond 10. H (Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium)

»N.N.

Jónás–Szente Pályázat eredményei

NAGY GERGELY AZ ÉV DIÁKJA DÍJAT VEHETTE ÁT

KARÁTH PÉTER ZOLTÁN AZ ÉV DIÁKJA DÍJAT VEHETTE ÁT

PETHŐ BOTONDNAK AZ ÉV DIÁKSPORTOLÓJA ELISMERÉST ÍTÉLTÉK ODA
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Térítéses szolgáltatások a Népjóléti Szolgálatnál
Városunkban a Népjóléti Szolgálat végzi
a szolgáltató jellegû, segítségnyújtáson
alapuló tevékenységeket, melyekrõl a
képviselõ-testület elõtt is beszámoltak.
A várost vezetõ grémium az intézmény
térítési díjait is meghatározta.

A járás települései által, intézmény -
fenntartó társulás keretében mûködte -
tett Népjóléti Szolgálat a szociális alap-
szolgáltatásokat és személyes gondos-
kodás keretébe tartozó szakosított ellá-
tásokat is biztosítja. Mindezek mellett
a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyer-
mekek napközbeni ellátása és a vé -
dõnõi szolgáltatás is elérhetõ az intéz-
mény által. Cikkünkben azokat a szol-
gáltatási formákat emeltük ki, amelye-
kért az ellátottak térítési díjat fizetnek.
A házi segítségnyújtás során az ellátást
az igénybe vevõk számára fizikai, men-
tális, szociális szükségletüknek, életko-
ruknak, élethelyzetüknek és egészségi
állapotuknak megfelelõen saját kör-
nyezetükben biztosítják. Házi segítség-
nyújtás keretében kell gondoskodni
azokról a személyekrõl, akik otthonuk-

ban önmaguk ellátására saját erõbõl
nem képesek és róluk nem gondos-
kodnak. Segítenek nekik például a
takarításban, bevásárlásban, fõzésben,
mentálisan támogatják a rászorultakat,
és a személyi gondozásban, az ápolás-
ban is. A házi segítségnyújtás igénybe-
vételét gondozási szükséglet vizsgálat
elõzi meg. Két szolgáltatási altípust kü-
lönböztetnek meg, a szociális segítés
és a személyi gondozás körébe tartozó
tevékenységeket. Elõbbinek nincs,
utób binak bruttó 150 forint a térítési
díja óránként. A jelzõrendszeres házi
se gítségnyújtásról korábbi lapszámunk -
ban írtunk. A feladatot a járás települé-
sein korábban a Népjóléti Szolgálat lát-
ta el, áprilistól azonban a Vas Megyei
Egyesített Szoci ális Intézmény feladatai
közé tartozik a szolgáltatás biztosítása.
A megyei intézmény azonban tovább-
ra is a Nép jóléti Szolgálattal valósíttat-
ja meg a gyakorlatban a szolgáltatás
ellátását, azaz a segélyhívó készülék
haszná latával a felmerülõ krízishelyze-
tek elhárítását, melynek havi 2000
forintos díja van. Az idõs emberek szo -

ciális étkezteté sérõl is az intézmény
gondoskodik a szociális konyha révén
Ellátják étkezéssel a két bentlakásos
részleget, az Idõsek Otthonát és a Gon -
dozóházat napi négyszeri étkezés biz-
tosítása mellett. (Ezen kívül napi négy-
szeri étkezést szolgáltatnak a kórház
betegeinek.) Ebédet szolgáltatnak a
szociális étke zõknek, a kistérségi ét ke -
zõknek, a Nép jóléti Szolgálat Idõs Klub -
jainak, a Mersevát Idõsek Klub já nak, a
kórház és a Népjóléti Szolgálat al kal -
mazottainak és vendégétkezõknek is.
A szociális étkeztetés díja ebédelvitel
nélkül 510 forint, az ebédelvitel díja
plusz 50 forint. Az idõs emberek napi
24 órás, komplex ellátását a bentlaká-
sos intéz mé nyek ben a Gondozóházban
és az Idõsek Ottho nában végzik, a
Szalóky utcai és a nemesdömölki intéz-
ményegységekben. Az ellátás díja ha-
vonta 94.500 fo rint. Ter mészetesen az
idõs korúakon kívül a családokról, a
gyermekekrõl is különféle szolgáltató
tevékenységeken ke resz tül segítenek,
és a bölcsõdei ellátás ke re tében a leg -
kisebbekrõl is gondoskodnak. »ÚK

Május 9-én újra üléseztek a Járási Köz -
biztonsági Egyeztetõ Fórum tagjai. A
kerekasztal-beszélgetés fõ témája a
járás közbiztonsági és bûnügyi helyze-
te volt.

Szokásos fél éves járási közbiztonsági
egyeztetõ fórumra került sor május 9-
én a celldömölki Városházán. Az ille -
tékes rendõrkapitányság vezényletével
zajló kerekasztal-beszélgetésre ezúttal
is meghívást kaptak a járás 28 telepü-
lésének polgármesterei, az intézmény -
vezetõk, a civil szféra, az egyházak
kép viselõi, valamint mindazok, akik va-
lamilyen módon szerepet vállalnak a
közbiztonság megteremtésében. A fõ
téma a járás közbiztonsági és bûnügyi
helyzete volt. A megyei beszámoló ez-
úttal elmaradt, a beszélgetés kezdete-
ként dr. Palkó Andrea r. alezredes, a
Cell dömölki Rendõrkapitányság veze -
tõje az illetékességi terület statisztikáit
elemezte. A tájékoztatóból kiderült, a
járásban elkövetett bûncselek mé nyek
száma a 2017-es évben 10%-os növe -
kedést mutatott az elõzõ évhez képest,
mellyel egy 2010 óta tartó folyama -
tosan csökkenõ tendencia sza kadt
meg. A növekedés oka elsõsorban a ta-
valyi évben eltulajdonított futárautó

ügyéhez és a sértettek magas számá-
hoz kapcsolódik. Valamelyest válto zott
a külön bözõ településeken elköve tett
bûncse lek mények aránya is, a Cell -
dömölkhöz köthetõ esetek száma csök-
kent, János házán ezzel szemben nõtt
az arány, a város 18%-os mutatója
azonban szin tén egy bûncselekmény-
sorozatnak kö szönhetõ. A járás további
26 települése közül 5 településen egy -
általán nem történt bûneset a tavalyi
évben. A ren dõrkapitány a bûncselek -
ményekrõl szóló tájékoztató után kitért
a járás egyik legjelentõsebb problémá-
jára, a közlekedési balesetek magas
számára, és a balesetekkel kapcsolatos
ittassági mutató növekedésére. 
A Cell dömölki Rendõrkapitányság má-
jus 23-án a város testületi ülésén rész-
letes beszámolót tart majd a város és
a térség 2017-es mutatóiról. A rendõr -
kapitányság vezetõje végül köszönetet
mondott a közremûködõnek, az önkor -
mányzati- és intézményvezetõknek, a
társadalmi és civil szervezeteknek,
akik a rendõr séggel együttmûködve,
munkájukat segítve végzik tevékeny-
sé güket. A be számolót követõen a
jelen lévõk osztották meg észrevétele-
iket a térség közbiztonsági helyzetével
kapcsolatban. »NÉMETH NÓRA

Közbiztonsági egyeztetõ fórum
Az Országos Fõállatorvos 1/2018.
számú határozata alapján az afrikai
sertéspestis (továb bi akban: ASP)
megelõzésére és ko rai felismerésére,
vonatkozó intézkedések hatékonysá-
gának növelése érdekében az alábbi-
akra hívom fel az állattartók figyel-
mét: 1. Minden állampolgár, aki el-
hullott vaddisznót talál, haladéktala-
nul be kell jelentenie az illetékes va-
dásztársaságnak, vagy járási hivatal-
nak a hulla fellelési helyének leírá-
sával. 2. A sertéstartóknak 24 órán
belül jelenteniük kell a szolgáltató
állatorvosnak, ha sertésük megbete-
gedett, vagy elhullott. 3. A sertés-
tartóknak kiemelt figyelmet kell for-
dítaniuk a jár vány védelmi elõírások
betartására, meg kell akadályozniuk
az eset leges vadállománnyal törté -
nõ érintkezést. 5. Sertésekkel élel-
miszerhulladék (moslék) etetése szi-
gorúan tilos, amennyiben bizonyí-
tást nyer, hogy a mosléketetésre
vonatkozó tilalmat szándékosan
meg szegték, az érintett sertésállo-
mány állami kártalanítás nélkül fel-
számolásra kerül.

DR. TÓTH ZOLTÁN

JÁRÁSI FÕÁLLATORVOS

Felhívás
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Május vége felé egyre sûrûsödnek a
különféle nyári rendezvények a vá -
rosban. Elõadások, kulturális mûsorok,
szórakoztató programok színesítik a
következõ hónapokat. Mint mindig, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ idén
is igyekszik minél érdekesebb, izgal-
masabb programkínálatot összeállítani
a vakáció idejére, gyermekeknek és
felnõtteknek egyaránt. A következõ
idõszak programjairól Pálné Horváth
Mária, a mûvelõdési központ igazgató-
ja számolt be:
– Május 25-én és 26-án rendezzük meg
az Alsósági Tavaszi Napokat, amely im-
már közel 30 éves múltra tekint vissza.
A rendezvény elsõ napján ezévben is
fellépnek a helyi óvodások és iskolá-
sok, valamint helyi meghívott elõadó -
ink, úgymint a Gombolyag Zenekar,
Ziembiczki Dóra, Varga Diána és Hajas
András. Koncertet adnak a Potyauta -
sok, az Eldorádó és a Két Zsivány zene -
kar. Habár a fõszerep ezúttal is a zenéé
és a táncé lesz, nem maradhat el a
mindig nagysikerû fõzõverseny sem, a
gyerekek számára pedig vidámpark
nyújt majd szórakozási lehetõséget.
Vasárnap a nõi és a férfi futballklubok
mérkõzései zajlanak majd az alsósági
sportcsarnokban.
Szintén jövõ hétvégén kerül sor a
Celldömölki Makett Kiállításra és Ver -
senyre a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központban, immár a kilencedik alka -
lommal. A többszáz érdeklõdõt vonzó,
országosan is elismert programra a
verseny elsõ napjáig, május 26-ig lehet
nevezni, a részvétel és a nevezés pe-
dig ezúttal is ingyenes. A következõ
hétvégén, június 2-án a Fogyatékkal
élõk kulturális fesztiváljával folytatódik
a nyári programfolyam.
A következõ hétvége, június 9-10. pe-
dig már a Dömölki Napoké lesz. Szom -
baton a romtemplomnál megrende -
zésre kerülõ programban „Barátokkal”
ünnepelhetünk! Vendégünk lesz Gyeb -
nár Csekka, Várkonyi András és R. Kár -
páti Péter, akik nem csak fellépnek az
eseményen, de a fõzõversenybõl is ki-
veszik a részüket, emellett természe-
tesen fotózkodni és beszélgetni is lehet
majd színészekkel. A sztárvendégek
mellett helyi elõadók is fellépnek a vá-
rosrészi rendezvényen, Szabó Andrea
gyermekmûsorral készül, a Dömölki
Sze renád programban pedig a zeneis-
kola tanárai és növendékei koncertez-
nek. Vasárnap a Deák Vonósnégyes
hang versenyével folytatódnak a Dö -

mölki Napok az evangélikus templom-
ban. A hétvégét színesíti a szintén a
városban megrendezésre kerülõ Vas
Megyei Mentõk Napja június 9-én. Az
ünnepély hivatalos programjai az in -
téz ményben zajlanak majd, az elõ adá -
sok, bemutatók pedig a romtemplom-
nál, kapcsolódva a Dömölki Napok
rendezvényeihez. 
A következõ hónapok kiemelkedõ prog -
ramja lesz ismét a nyár leg ütõ sebb
élményének ígérkezõ Ataru Taiko kon-
cert is, július 7-én a Ság hegy kráteré-
ben este 8 órakor. A japán dobokat ez-
úttal is látványos meglepetés prog ram
kíséri majd, amirõl egyelõre többet nem
árulhatunk el. Július 14-én újabb város-
részi rendezvénnyel folytatódik a nyár,
ezen a hétvégén kerül megrendezésre
az izsákfai falunap. Délelõtt gyalogos és
kerékpáros túra indul a Parkerdõbe, dél-
után szabadtéri játékokkal, ugrálóvárral,
arcfestéssel, lo vag lási lehetõséggel vár-
juk a gyermekeket a faluközpontba.
Fellép majd a Soltis színház, slágereket
hallhatunk különbözõ zenés formációk-
tól, este pedig a rendezvény sztárven-
dégeként Baby Gabi szórakoztatja a kö -
zönséget. Késõbb a Potyautasok és a
Macskajaj zenekar koncertje zárja a fa-
lunapot. A nap folyamán a szervezõk
bográcsételekkel kínálják a programra
kilátogatókat.
Az augusztus pedig már a 20-i ün nep -
ség és a Fürdõ születésnapjának jegy-
ében zajlik majd a városban. Mind -
ezekkel párhuzamosan az egész nyarat
kitöltik majd a KMKK gyermekek és fi-
atalok számára meghirdetett nyári tá-
borai. Júniusban olvasótáborokba vár-
juk a gyermekeket, július elején pedig
a Tesz-vesz alkotótáborba, ahol kéz -
mûves foglalkozásokkal és a kép zõ -
mûvészetek különbözõ ágaival ismer-
kedhetnek a fiatalok. Idén is meghir-
detjük a Bábos tábort, értelemszerûen
színpadi foglalkozásokkal, szerepjáté-
kokkal és a bábjátékok különbözõ tech-
nikáival ismerkedhetnek a résztvevõk.
Új kezdeményezésként meghirdettük
filmes táborunkat, ahova elsõsorban
azokat középiskolásokat várjuk, akik
szívesen ismerkednek a filmezés rej-
telmeivel, akik elsajátítanák a képal -
kotás különbözõ fázisait, vagy akik iga-
zán csúcsra járattatnák a selfiezést.
Mindebben neves filmes szakemberek
lesznek majd a segítségükre. Augusz -
tusban újabb olvasótábor és a népsze -
rû tarisznyás tábor várja majd a ka-
landvágyóbb gyermekeket, izgalmas

túrákkal, kirándulásokkal. Idén sem
maradhat el a focitábor, melyre július
derekán kerül majd sor a KMKK szerve-
zésében. Tematikus heteink körülbelül
20-30 fõs indulnak majd, a fogallkozá-
sok keretében a gyerekek felfedezhe-
tik a város és a környék kulturális és
természeti értékeit, kirándulásokat
tesz nek a Vulkánparkba, a Vulkán fü r -
dõbe, filmeket tekintenek meg az Art
moziban, felfedezik a térség ter mál -
fürdõit, a parkerdõket, túraútvonalakat,
és természetesen minden hétre jut
majd egy nagyobb kirándulás a Bala -
tonhoz vagy más népszerû kiránduló-
helyekre.”

»NÉMETH NÓRA

A mûvelõdési központ nyári programajánlója

A Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskola állást hirdet a
2018/19-es tanévtõl napközis
munkakör betöltésére, tanítói
képesítéssel. 
Jelent kezni egyházi ajánlás, öné-
letrajz és végzettséget igazoló
diploma benyújtásával lehet sze-
mélyesen az iskolában, vagy az
szbki@cellkabel. hu email címen.
Jelentkezési határ idõ: május 30.

Álláshirdetés

A Vas Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. 2018. ápri -
lisban megkezdi a ké mény 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,
meg rendelésre kell elvé gezni. A
szol gáltatást ezen idõ szak ban a
körzetben található ké mény sep -
rõnél, illetve a kft. elér hetõ sé -
gein kell megrendelni. 
Telefon: 94/506-490 vagy 30/
4747-376, e-mail: kemenysep-
ro@slk.hu, ke menysepro. meg -
rendeles@ gmail.com.

Értesítés



6

E R E D M É N Y E K   « Új Kemenesalja  »  2018. 05. 25.

Eredményes tanévet tudhat maga mö -
gött az Ádám Jenõ Zeneiskola, hiszen a
korábbi évekhez hasonlóan a 2017/
18-as tanévben is számos díjjal tértek
haza a különbözõ megmérettetésekrõl
az intézmény tanulói és felkészítõik
egyaránt.

A keszthelyi Helikon Mûvészeti Fesz -
tiválon arany minõsítést szerzett Ko -
vács Kristóf, bronzot Fülöp Soma, mind -
ketten marimbáznak, felkészítõ taná-

ruk Radányi Károly; különdíjban ré -
szesült Tóth Benedek Huba kürtön,
felkészítõje Kovács Róbert. A XV. Pápai
Regionális Hegedûverse nyen ezüst
minõsítést kapott Gudui Eszter és Hor -
váth Eszter, bronzot Sza lay Elina és
Szép Daniella, mind a négy kislányt Fü -
löp Balázsné készítette fel a versenyre.
Két ezüst minõsítés született a szom-
bathelyi Sistrum Zenei Ver senyeken,
melyet Hegedûs Hunor kür tön (fel ké -
szítõje Vlasits Gábor) és Patay Gomez

Louis Esteban csellón (felké szítõje
Gregorich Zsófia) érdemelt ki. Külön -
díjban részesült a celldömölki Diák-
Szín-Tér megmérettetésén Tóth Be ne -
dek Huba kürtön (felkészí tõje Kovács
Róbert), elismerõ oklevelet és tárgyju-
talmat kapott a Kovács Eszter – Ság -
hegyi Fanny – Vass Réka alkotta trió,
akik fuvolán illetve zongorán mutatták
be tudásukat, felkészítõ tanáruk Bej -
cziné Németh Tünde. A tovább tanulást
tekintve egy tanuló nyert felvételt
Gyõr be, a zenemû vé szeti szakközépis-
kolába: Vass Réka zon gora-szakra, fel -
készítõ tanára Bej cziné Németh Tünde.

Örömünkre szolgál, hogy a tehetséggon-
dozás területén szép eredmények szület-
tek tagintézményünkben a 2017/ 2018-
as tanévben is. Szakgim ná ziumi és szak-
középiskolai tanulóinkat számos szak mai,
közismereti, valamint egy vagy több
fordulós levelezõ versenyen, ve tél kedõn
és pályázaton sikerült megmozgatni. Bár
még több verseny nem zárult le, a sok
felkészülésnek, kutatómunkának, energia
befektetésnek meg lett az eredménye, hi-
szen eddig is születtek szép sikerek.

A legjelentõsebb eredmények a teljes-
ség igénye nélkül:
– Szakma Kiváló Tanulója Verseny – ipa ri
gépész szakma Nagy Gergely (3/11. C)
– középdöntõbe jutott; eredménye alap-
ján mentesült az írásbeli vizsga alól;
Felké szí tõk: Oszkó Attila, Jakab Attila.
– Implom József Helyesírási Verseny me-
gyei fordulója, szakgimnáziumi kategória:
Lázár Magdolna (10. A) és Dé nes Bet tina
(11. A) – megyei 9. és 10. he lyezett.
Felkészítõ: Lukács-Renczes Tün de.
– Szerethetõ Matematika megyei ver-
seny, szakgimnáziumi kategória – Bronz

fokozat 1. helyezés: Asbóth Mar cell,
Homl ok Gergõ, Németh Ádám Mar cell (9.
A); Felkészítõ: Lukács László.
– Szerethetõ Matematika megyei ver-
seny, szakközépiskolai kategória – Bronz
fokozat 3. helyezés; Bogdán László, Ta -
labér Róbert (1/9. C), Samu Barnabás
(1/9. B), Felkészítõ: Lukács László.
– Országos Szakközépiskolai Közisme reti
Tanulmányi Verseny, Nyugat-Du nán túl
regionális fordulója, közismereti komplex
tantárgycsoport – regionális 5. helyezett,
országos 14. helyezett: Nyéki Brigitta
(1/9. B), Harcz Szófia (1/9.B) és
Kalányos Márk (3/11. B), valamint regi-
onális 10. helyezett, országos 53. helye-
zett: Samu Barnabás (1/9. B), Zsoldos
Márk (2/10. C) és Kosztolánczi Balázs
(2/10. C); Felkészí tõk: Lukács László,
Kunyikné Járó Mari anna.
– Országos Szakközépiskolai Közisme reti
Tanulmányi Verseny, Nyugat-Du nán túl
regionális fordulója, humán tantárgycso-
port – regionális 6. helyezett, országos
32. helyezett: Panyi Kitti Júlia (2/10. B)
Fel készítõ: Lukács-Renczes Tün de.
– Szabó Magda Emlékverseny – országos

1. helyezés: Viszked Domitilla, Por ko láb
Virág, Horváth Fruzsina, Pécz Do mi nika
(12. A); Felkészítõ: Lukács-Renczes Tün de
– Mindent a lovakról – egyfordulós le ve -
lezõ verseny – országos 4. helyezés:
Dénes Bettina, Molnár Zsófia (11. A);
Felkészítõ: Lukács László.
– „Fogom a kezed” egyfordulós irodalmi
csapatverseny – országos 2. helyezés:
Bodor Zsófia, Dénes Bettina, Molnár Zsófia
(11. A); Felkészítõ: Lukács-Ren czes Tünde.
– Mária tenyerén helytörténeti pályázat
– „a celli kékszellem alapítvány” – I. he -
lyezés: Mándli Bernadett Adrienn és
Mesterházy Adrián (10. A); II. helyezés:
Baranyai András Armand és Iván Márk
Róbert (10. A); Felkészítõk: Lukács-Ren -
czes Tünde, Lukács László.
– e-Figyelõ országos 3 fordulós vetél kedõ
– országos 25. helyezés: Lázár Mag dolna,
Mándli Bernadett, Nagy Réka (10. A), or-
szágos 49. helyezés: Baranyai And rás,
Mesterházy Adrián, Iván Márk (10. A).
Köszönjük diákjainknak, valamint a
felkészítõ kollégáknak, hogy az elért
eredményekkel öregbítik iskolánk, vala-
mint Celldömölk hírnevét!

Versenyeredmények a szakképzésben

Az idei tanévben több informatika verse-
nyen remekeltek a Szent Be ne dek iskola
diákjai.
2017. november 28-án érdekes, in ter -
aktív vetélkedõre várták a diákokat
Csepregen a Nádasdy Tamás Közgaz -
dasági, Informatikai Mûszaki Szak gim ná -
zium ban. A Tihanyi Béla Emlék vetél -
kedõn 20 csapat vett részt, akik többek
között a programozási-, IT- , hálózati is-
meretek témakörében mérték össze tu-
dásukat. A Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskola 8. osztályos csapata: Lenner
András és Kerecsényi Ákos hoz ták el az
elsõ helyezést.

2018. március 10-én rendezték a három
fordulós Nemes Tihamér Orszá gos Infor -
matikai Tanulmányi Verseny országos
fordulóját. Budapesten az ELTE Infor -
matikai Karán Lenner An drás az elõkelõ
3. helyezést érte el alkalmazás kategóri-
ában.
2018. április 12-én Balatonfûzfõre uta-
ztak a Szent Benedek Iskola infor ma ti -
kában jeleskedõ diákjai. Az Öveges
Informatikai verseny feladatai az általá-
nos iskolai tananyagra épültek, a megol-
dott feladatokban viszont nem csak a tár-
gyi tudást kellett tükrözni, hanem sokkal
inkább az elsajátított tudás kreatív fel-
használását. A 8. osztályos Janzsó Soma,
Kerecsényi Ákos, Lenner András alkotta
csapat 1. helyezett lett.

A TIT Jurányi Lajos Egyesülete szervezte a
XXI. Alföldi Országos Számí tás technika
versenyt, ahol a diákok összemérhették
informatikában szer zett tu dásukat. Az
elsõ forduló interneten ke resztül zajlott a
versenyzõket delegáló iskolában. 2018.
április 26-án az or szá gos döntõre kategó-
riánként a 10 leg jobb eredményt elért
ver senyzõ jutott be. Lenner And rásnak
innen is sikerült az 1. díjat hazahoznia.
Huszadik alkalommal tartották meg a
szombathelyi Brenner János Általános
Iskolában az Egyházmegyei Verseny na pot
2018. április 27-én. A Szent Bene dekes
diákok itt is remekeltek. Czupor Anna 7.
osztályos tanuló 1. , Kerecsényi Ákos 8.
osztályos tanuló a 3. helyezést ért el. A
diákok felkészítõje Kerekes Gábor.

Informatikai sikerek 

Eredmények a zeneiskolában
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Idén a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium 36 vég zõs tanulója tette le
érettségi vizsgáit. Az eredményvárás
izgalmában négy diákot – Horváth Fló -
rát, Láng Rékát, Karáth Pétert és Ság -
hegyi Eriket – kérdeztem a vizsgákkal
kap csolatban.

»Mire számítottál? Szerinted könnyebb
vagy nehezebb volt az elõzõ éviekhez
képest, illetve a vártnál? 
HF: Rengeteg próbaérettségit írtunk,
tudtam, hogyan fog zajlani élesben.
Ezek több-kevesebb sikerrel mentek,
így nem annyira féltem. Az idõsebb
barátaimat is kifaggattam a tapasztala -
ta i król. Már korábban tettem elõre ho -
zott érett ségit, szóval nem volt újdon -
ság a vizs gaszituáció. 

KP: Õszintén, könnyebben ment, mint
az otthoni gya kor latok. 
SE: Az elõzõ éviekhez képest szerintem
nem volt nagy eltérés nehézség szerint,
a matek talán kicsit korrek tebb volt. 
»Volt, amitõl tartottál? 
HF: Már általános iskolás korom óta ne-
hézségeim vannak a matematikával.
Sok szor vért izzadtam a hármasomért –
sajnos ez az érett ségi lesz a leg rosz -
szabb mind közül.

LR: Töritõl tartottam, nem is oktalanul.
A másik két köte lezõ tárgyhoz képest
(magyar, matek) nehéz volt számomra.
»Mennyit és hogyan készültél? 
HF: A négy év alatti folyamatos tanu-
lással lehet elérni jó eredményeket,
nem az utolsó pillanatban kezdett fel-
készüléssel. A szóbelivel más a helyzet,
arra be kell magolni a tételeket. 
KP: A továbbtanuláshoz szük séges fel-
vételi tantárgyakra (esetemben földrajz

és történelem) már év elején elkezd-
tem felkészülni. Heti egy-két alkalom-
mal a megadott tételek szerint részlete-
sen átismételtem a gimnáziumi tan-
anyagot.
LR: Több mint 15-öt csináltam meg a
korábbi matek érettségi feladatsorok-
ból. Tu dom, hogy ez nekem so kat
segített a fejlõdésben. Volt olyan is,
amit magamnak tanítottam meg. 
»Elé gedett vagy a vizsgán nyújtott tel-
jesítményeddel? 
LR: Összességében igen, de mégis van
bennem valami, hogy lehetett volna
jobb is.
SE: Az eredmény mindig lehetne jobb,
mindent egybevetve nem panaszkod-
hatok. 

»Melyik tantárgyból tettél emeltet és
miért? Mit gondolsz, jó döntés volt?
KP: Történelembõl tettem e melt szintû
vizsgát. Kisgyer mek korom óta nagyon
sze retem és érdeklõdöm iránta, sikere-
ket is ezen a téren értem el, valamint a
felvé te linek is elõírt eleme volt. 
SE: Angolból és tör té ne lem bõl tettem
emelt szinten vizs gát, ez a továbbta-
nulási követelmények miatt részben ki-
kerülhetetlen volt – u tó lag is jó döntés-
nek tartom. »PALOTAI-KÓBOR ZALÁN

Villáminterjú az idén érettségizõkkel

HORVÁTH FLÓ RA

LÁNG RÉKA

KARÁTH PÉTER

SÁG HEGYI ERIK

Idén sem múlt el a tavasz fülemüle-megfi-
gyelés nélkül. Az MME minden évben meg-
rendezi a Fülemülék Éj sza kája címû orszá-
gos programsorozatát.

A helyi csoportok ilyenkor különbözõ hely-
színeken kalauzolják körbe az érdeklõdõket
a madarak világában, kiemelt hangsúlyt
fektetve a fülemülére. Ezt a madarat legin-

kább a hangja árulja el, megpillantani elég
nehéz, hi szen a sûrûbb bokrosok, cserjések
lakója, és a színe is jellegtelen barnás. Ta -
lál kozhatunk vele régi, nagyobb ki ter jedésû
temetõkben, parkokban, nagy udvarokban.
Jellegze tessége hogy éjjel is énekel, innét
a programsorozat nevében az éjszaka szó,
bár a legtöbb túra kora délután, világosban
indul. Május 6-án Somogyi Csaba madarász
immár negyedik alkalommal szervezte
meg a Fü le mülék éjszakáját a helyi ér dek -
lõdõk szá mára, az elsõ két évben még a

Ság hegyen, azóta pedig már a kavicsbá-
nyatavakon. Ezalka lommal is többféle ér-
dekes fajjal találkozhattak a látogatók, pél-
dául a gyurgyalaggal, a barna rétihéjával, a
cigányrécével, a bíbiccel, vagy a nagy kó -
csaggal. A részt vevõk a gyur gyalagok élõ -
helyeként egy löszfalat is megtekinthettek
közelrõl, megismerkedhettek a kavicsbá-
nyatavak és a Marcal-medence védett ér-
tékeivel, a láprétek növényfaj gazdagságá-
val, és több fülemüle hangját is sikerült
meghallgatniuk. »NÉMETH NÓRA

Fülemülék éjszakája
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Természetesen nem csak a Keme nes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
készül prog ramokkal a közelítõ nyárra,
a Kemenes Vulkánpark is színes kí ná -
lattal várja az érdeklõdõket a kö vet -
kezõ hónapokban. A részletekrõl Söptei
Eszter intézmény vezetõ számolt be:
– Nyári foglalkozásokat hirdetünk gyer-
mekek számára, június 18-tól június
22-ig lesz egy éjszaka tematikájú tábo-
runk, melynek apropóját a június 23-i a
Múzeumok Éjszakája programsorozat
adja, mely kezdeményezéshez idén is
csatlakozott intézményünk. Ez ideális
idõpont, hiszen vége az iskolának, és a
gyerekek máris aktív és érdekes prog-
ramokkal kapcsolódhatnak ki nálunk.
Következõ táborunk július 2-tól 6-ig tart
majd, a tavalyi nagysikerû madaras tá-
borunk tematikáját folytatva. Ter mé -
sze tesen elõadásaink is lesznek a nyár
folyamán, a madarak és a geológia té-
makörében egyaránt, továbbá egy

filmpremierrel is készülünk az érdek -
lõdõk számára, Heiling Zsolt és Nagy
Balázs rendelkezésünkre bocsá tot ták
Adatvadászok címû dokumentumfilm-
jüket, melyet chilei expedíciójuk során
forgattak az Ojos del Saladon.
A táborok és ismeretterjesztõ elõ -
adások, programok mellett szinte min-
den hétre jut egy túra is a Kemenes
Vulkánpark nyári programjában. Az in-
tézmény botanikai és vulkántúrákat is
hirdet mind a csoportok, mind az egyé-
ni látogatók számára. A múzeum prog -
ramtáblázatában a következõ kiemel -
kedõ esemény tehát június 23-án a
Múzeumok Éjszakája lesz, melyhez
immár hagyományszerûen idén is szí-
nes programokkal csatlakozott az in-
tézmény.
– A Múzeumok Éjszakáján kerül sor az
Adatvadászok címû film bemutatójára,
illetve Erdélyi Zsolt „Max” kültéri kiállí-
tása is ekkor lesz megtekinthetõ, mely-

hez egy performansz fog kapcsolódni.
Ami még újdonság a Vulkánparknál,
hogy a Városgondnokságnak köszön -
he tõen elkészült a buszmegállónk. Hi -
va talos átadó keretében mutatják majd
be az építészek a projektet, többek kö-
zött a helyszínválasztás körülményeit
és a Park kültéri elemei tervezésének a
koncepcióját.”

»NÉMETH NÓRA

Immár 11. alkalommal került meg-
rendezésre a Ság Hegy Kupa elneve -
zésû nemzetközi rapid sakkverseny,
amelynek a Szent Benedek Katoli -
kus Általános Iskola adott otthont.
Idén is szép számmal érkeztek a
versenyzõk az ország különbözõ te -
lepüléseirõl, valamint külföldrõl.

A versenyt hat csoportban bonyolí-
tották le. A versenyre 133 játékos
jelentkezett, ennek megoszlása 78
gyerek és 55 felnõtt. A programot
Völgyesi Zsolt a Swietelsky Vasút -
tech nika Kft. ügyvezetõ igazgatója
nyitotta meg, a város képviseleté-
ben Karádi Mihály, a Városgazdál -
kodási és Költségvetési Bizottság
elnöke köszöntötte a résztvevõket.
A játszmák minden csoportban ko-
moly sakktudásról árulkodtak. A diá-
kok között több korcsoportos ma-
gyar bajnok, illetve országos élvo -
nalban játszó versenyzõ is megtalál-
ható volt. Közülük többen a felnõtt
profi mezõnyben indultak, megtalál-
va ezzel a szakmai kihívást. Nagy él-
mény a gyerekeknek, hogy egy ver-
senyen játszhatnak mesterekkel,
akik idén is szép számmal megtisz-
telték a programot. Az „A” cso port -
ban FIDE értékszámszerzõ verseny
zajlott, a „B” csoportban az amatõr

versenyzõk mérhették össze tudá -
sukat. Utóbbiban kiemelkedõ celldö-
mölki siker született, Kovács Barna -
bás 1., Kasza István a 2. helyen vég -
zett. Az egyéni eredményekbõl szá-
mítva csapatverseny is zajlott, így
ezt is a hazai versenyzõk nyerték. Az
elsõ két helyezett mellett csapat -
tagok: Falusi Tamás és Olasz Jenõ.
További három csoportban pedig a
gyerekek versengtek a jó helyezé-
sekért. A legkisebbek között is celli
gyõzelem született, itt Czupor And -
rás állhatott a dobogó legfelsõ foká-
ra. A 2005 után születettek között

Õri Dániel lett díjazott, elõkelõ 5. he-
lyen végzett. A versenyen a Vulkán
fürdõ különdíját kapták a legered-
ményesebb nem díjas celli és alsó-
sági diákok: Árvai Máté, Magyar Il -
lés, Molnár Dániel és Nagy Melissza.
A díjakat Lakos Nikoletta nõi nem-
zetközi nagymester, olimpikon,
Cson ka Attila nemzetközi mester és
Karádi Mihály adták át. A részt ve -
võk elmondták, hogy szívesen
jönnek vissza évrõl évre Celldö -
mölkre, mindig nagyon elégedet-
tek a rendezéssel és verseny kima-
gasló színvonalával.

Ismét népes és rangos mezõny a sakkversenyen

Táborok, elõadások és kiállítás a Kemenesvulkánparkban

r

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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Rákász Gergely koncertorgonista aktuá-
lis turnéja során több mint egy évtizede
minden évben ellátogat Celldö mölk re is.
A helyi közönség általában tavasszal ta-
lálkozhat legújabb koncer t anya gával,
amelybõl ezúttal május 10-én adott
ízelítõt a katolikus kegytemplomban.

– Az Orgona Lordjai olyanok a hangszer
történetében, mint egy-egy bíbor színû
könyvjelzõ az örökkévalóság enciklopé-
diájában. A kötet Bachnál természete-
sen minden évben kinyílik, majd job ban

és kevésbé ismert mester mû vek között
lapozgatunk, a bravúros orgona átiratok
pedig mindig más, nem orgona szerzõt
emelnek a Lordok közé. A koncert tehát
egyszerre kínál jól ismert klasszikus mu-
zsikákat, friss érde kes ségeket és meg -
lepõ élményeket a hangszerek királyá-
nak udvartartásából. – olvashatjuk a be -
ha rango zóban. „Az Orgona Lordjai” cí -
mû hangverseny a Bachs-Vivaldi-
Gershwin trió mûvé szetének megidézé-
sét ígérte, de rajtuk kívül Bizet és De -
bussy muzsikája is érvényt szerzett ma-

gának. A koncert keretében olyan örök -
életû mûal kotá sok hangzottak el, mint a
„Négy évszak”, a „Carmen”, a „Hold -
fény szonáta”, és a „Kék rapszódia”.
Ahogy azt Rákász Gergelytõl már meg -
szokhattuk, a zenemûvek interpretálása
mellett mindig zenetörténeti háttérrel is
alátámasztja az orgonáján éppen fel -
csen dülõ darabot. Ez most sem volt
másként, így ismét a muzsika által szív -
ben és lélekben feltöltõdött közönség
tá vozhatott a koncertrõl.

»REINER ANITA

Az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvé -
szeti Iskola pedagógusai rendszeresen
látogatják a helyi általános iskolák tan -
óráit, hogy megismertessék a diákok-
kal a zene és a hangszerek világát,
hogy közelebb vigyék a gyermekekhez
a mûvészetek és a zenei alkotótevé-
kenység szépségét. 

Az intézmény mindig szem elõtt tar -
totta, hogy minden zenére, mûvé -
szetekre fogékony gyermeknek lehe -
tõ sé get biztosítson a tanulásra és a
képzésre. Hiszen fõként kisgyermek-
korban van felbecsülhetetlen szerepe
a zenetanulásnak, ezekben az évek -
ben a zene hatására az agy fejlõdése
felgyorsul, fejlõdik a gyermekek moto-
ros képessége, kreativitása, koncentrá-
ciós és szociális készsége, amely ha-
tással van a személyiség kialakulására,
és így természetesen a gyermekek
egész további életére. Idén egy kicsit
másképp zajlott a hangszerbemutató,
most ugyanis az intézmény nyitotta
meg kapuit az alsós korosztály számá-
ra, így a kisdiákok ott ismerkedhettek

a zenével, ahol az születik. Az Ádám
Jenõ Zeneiskola pedagógusai „Hang -
szer simogató”-ra invitálták a fiatal lá-
togatókat egy rögtönzött mesedélelõtt
keretében. A program során a tanárok
egy 45 perces történetet mutattak be
a diákok számára, melyben minden
hangszer bemutatkozási lehetõséget
kapott, természetesen a mese nyel-
vén, csodás alakok, mesés karakterek
ruháját öltve magukra. A zenés mese
után egy újabb tanórányi lehetõségük
volt a diákoknak arra, hogy a bemuta-
tott hangszereket ki is próbálhassák,
ehhez szintén segítséget nyújtottak a
zenész pedagógusok. A program célja
a zene népszerûsítésén túl termé -
szetesen a zenetanulás népszerû sí -
tése, hiszen hamarosan véget ér egy
újabb tanév, kezdõdik a beiratkozás a
zeneiskolában a következõ nevelési
évre. Az intézményben a tanévzáró
idõpontja június 13-a, azt ezt követõ
két napban, tehát június 13-án és júni-
us 14-én írathatják be hivatalosan is a
szülõk a növendékeket a 2018/2019-
es tanévre. »NÉMETH NÓRA

Hangszersimogató a zeneiskolában Deák Vonósnégyes

„Az Orgona Lordjai” – koncert Rákász Gergellyel

A Dömölki Napok kulturális és szóra-
koztató programjai mellett minden év-
ben egy-egy komolyzenei koncert is
színesíti a városrész kétnapos rendez-
vényét. Idén a „Deák Vonósnégyes”
mûsora ígér kellemes zenei élményt az
evangélikus templomban.

A Deák Vonósnégyes tagjai mind test-
vérek, akik a zene iránti szeretetüket a
családi fészekben szívták magukba. Kis
koruktól kezdve él a családban a közös
muzsikálás élménye, és miután az öt
testvér közül négyen hivatásszerûen
zenélnek, megalkották az egyedülálló
összetételû formációt. Egyéni elkötele-
zettségük mellett (Deák Sára a Magyar
Állami Operaház zenekarának hegedû -
mûvésze, Deák Anna a pécsi Liszt Fe -
renc Zeneiskola hegedûtanára, Deák
Márta a pécsi Pannon Filharmonikusok
kon certmestere, és Deák György a
Nem zeti Filharmonikusok gordonka -
mû vésze) igyekeznek minden lehetõ -
séget kihasználni, hogy bõvíthessék re-
pertoárjukat, csiszolhassák közös stílu-
sukat. A kvartett két tagját, Mártát és
Sárát is többszörös Állami Fischer Annie
Ösz töndíjas mûvésznek választották. A
vonósnégyes tagjai 2003-ban, 2010-
ben és 2016-ban is részt vettek az
Orszá gos Weiner Leó Kamaraversenyen
és minden meghirdetett formációban
elnyer ték az elsõ díjat. Számos külföldi
helyszínen adtak már koncertet szerte
Eu rópában (Ausztria, Német ország,
Hol lan dia, Svájc, Csehország, Horvát or -
szág). Gyakori fellépõi a pécsi Kodály
Központnak, a Zsolnay Negyed Apos -
tolos termének és a Magyar Rá dió
Már ványtermének. Repertoárjuk szé les
ská lán mozog a barokktól egészen a
21. század zenéjéig. A celldömölki kon-
cert idején Deák Sára versenyen vesz
részt, ezért édesapja, Deák György he-
lyettesíti.
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Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– SK Vydrany (szlovák) 6-2. – Celldö -
mölk, Klubcsapatok Szuperligája-döntõ,
visszavágó, vezette: Szabó, Fodor.
Páros: Fazekas, Kriston – Lelkes, Muskó
1:3 (5, -9, -8, -6). Jól kezdtek Fazeka -
sék, az elsõ játszmát magabiztosan
nyerték. Ezután viszont nem tudták fel-
venni a versenyt a szlovákok kettõ -
sével, akik a kinti meccshez hasonlóan,
ezúttal megnyerték a párost. (0-1). 
Egyéni 1. kör: Szita – Lelkes 3:1 (-6, 8,
10, 3) Az elsõ mérkõzésen simán kika-
pott Szita a szlovák játékostól, itt volt a
lehetõség a visszavágásra. Az elsõ ját sz -
ma után azt érezhettük, hogy meg -
ismétlõdhet az egy héttel korábbi ered -
mény, azonban Szita nagyon összesze-
detté vált, és megfordította az ered-
ményt. Lelkesnek esélye sem maradt,
az utolsó játszmára lelkileg is felõrölte
ellenfelét a celli. (1-1) Faze kas – Muskó
3:2 (-9, -8, 9, 9, 4). Szoro san, némi
Muskó fölénnyel kezdõdött a mérkõzés,
és két szett után már csak a csodában
bízhattunk. A harmadik játszmában is 7-
3-ra vezetett a szlovákok magyarja, ám
ekkor Fazekas megrázta magát, és
ellenmondást nem tûrve faragta hátrá-
nyát, majd nyerte meg a szettet. Talán
még ekkor sem fogadtunk volna nagy
tétben arra, hogy a hazai
asztaliteniszezõ nyerni tud, de Fazekas
bebizonyította, hogy még mindig remek
játékos, óriási küzdelemben felülmúlta
Muskót. (2-1) Kriston – No vota 2:3 (-10,
9, 10, -5, -7). Az elsõ szettben közel volt
a gyõzelemhez Kris ton, 7-4-rõl kapott
ki. A folytatásban szoros játszmákban
nyerni tudott, de a végjáték a szlovákok
válogatottjának sikerült jobban. (2-2). 
2. kör: Fazekas – Lelkes 3:1 (-4, 7, 7, 7).
Fa zekas alaposan ráijesztett ahazai
közönségre, hisz az elsõ játszmát min-
den különösebb ellenállás nélkül veszí-
tette el. A folytatásban azonban hozta
a tõle elvárható teljesítményt, és si -
mán legyõzte Lelkest. (3-2) Szita –
Novota 3:0 (4, 9, 3). Szita Márton na-
gyon fegyelmezetten és pontosan
játsz va, meglepõen simán nyert. (4-2)
Kriston – Muskó 3:2 (4, 9, -5, -7, 5).
Kris ton ezúttal is hullámzó teljesít-
ményt nyújtott. 2-0-ról felengedte
Muskót, a döntõ szettben pedig le mos -
ta ellenfelét. Gyõzelmével biztossá
vált, hogy ezt a találkozót már nem ve-
szítheti el a CVSE. (5-2). 
3. forduló: Fazekas – Novota 3:1 (9, -6,
6, 8) Jó meccset vívott egymással a két
játékos, Fazekas ezúttal is fegyelme-
zetten, magabiztosan játszott, és meg -

érdemelten gyõzött. (6-2). Gyõzött:
Fazekas 3, Szita 2, Kriston 1, illetve
Novota 1, Lelkes–Muskó páros.
A két fél közti finálé elsõ felvonásán
nem tudott egyik csapat sem elõnyt
szerezni, ugyanis több mint 3 és fél
órás csatában 5-5-ös döntetlent értek
el. A Szlovákiában vívott találkozón jól
kezdett a párosunk, ám a végén mégis
a hazaiak várhatták elõnybõl az egyéni
köröket. Azon a meccsen Muskó nye-
retlen maradt a hazaiaknál, ezt pedig
ezen a szinten nem nagyon engedheti
meg magának egy csapat. Ennek is
volt köszönhetõ, hogy hazai környezet-
ben sem tudott nyerni a Vydrany. A
visszavágón egyszerû volt a képlet, aki
nyer, azé a kupa. Döntetlen esetén jö-
hetett volna a szettarány számolása,
majd a poénok összesítése. Szerencsé -
re a matematikázásra nem volt szük-
ség, hisz a celliek viszonylag könnyû
gyõzelmet arattak. Pedig ez az este
sem úgy indult, ahogy szerettük volna.
A Fazekas – Kriston duó jó kezdés után
visszaesett,és 3-1-re alulmaradt Mus -
kó ékkal szemben. Az elsõ egyéni
meccsek is szlovák gyõzelmekkel kez -
dõdtek, hisz Szita és Fazekas is elve -
szítette elsõ szettjét. Ekkor azt gondol-
hattuk, hogy pokoli nehéz lesz legyõzni
a vendégeket, de a folytatásban aztán
magukra találtak a mieink. Kriston elõtt
is ott volt a lehetõség, hogy nyerjen a
Novota ellen, de végül mégis a szlová-
kok válogatottja örülhetett. A második
körben már nem volt sok izgalom, ma-
gabiztosan hozták meccseiket a celliek,
és a kör végére biztossá vált, hogy ki-
kapni már nem fognak Szitáék. Az utol-
só összecsapást Fazekas vívta, és
legyõzte Novotát, ami azt jelentette,

hogy két év után ismét Celldömölkre
került a Klubcsapatok Szuperligájának
aranyérme. A kupasorozat során végig
ki egyen súlyozottan teljesítõ CVSE telje-
sen megérdemelten emelhette ma-
gasba a serleget. A csapat innentõl
már a hazai bajnokságra koncentrál,
hisz június 2-3-án Szekszárdon rende-
zik az idei Final Four-t, ahol az extraliga
elsõségért lépnek asztalhoz. Reméljük,
akárcsak két éve, idén is duplázni tud
Klampár Tibor együttese. »CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki mérkõzések

NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. – Pol -
gárdi VSE 14 : 4
Simon Ferenc 4, dr. Németh Gábor 4,
Iván Bertold 3, Lukács Balázs 1, Simon
Ferenc – dr. Németh Gábor, Iván Ber -
told – Lukács Balázs párosok.
A jobb erõkbõl álló csapatunk simán
hozta a mérkõzést.

NB III. 
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Turris SE II. Sopron 11 : 7
Teket Attila  3, Máthé Gyula 3, Szabó
Ferenc 2, Csapó László 2, Teket Attila –
Szabó Ferenc páros.
Nagy küzdelemben gyõzött együtte-
sünk.
Turris SE III. Sopron – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS IV. 4 : 14
Ölbei Péter 4, Harkály Bálint 4, Jakus
Tamás 2, Szakács László 2, Ölbei Péter
– Jakus Tamás, Harkály Bálint – Szakács
László párosok.
A várakozásnak megfelelõen sima
ven déggyõzelem született.
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Kiswire-Szentgotthárd VSE – Celldö möl -
ki VSE 1-1 (0-0), megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkõzés, Szentgotthárd,
vezette: Kondor T., asszisztensek: Pun -
gor Z., Lukács L.
Celldömölki VSE: Bíró T. – Huszár T., Pé -
ter D., Varga J., Lempeg O. (Virág M.
70.), Büki M., Enyingi M., Gorácz M.,
Horváth D. (Klauzer Á. 57.), Piri B.,
Németh J. (Szuh F. 81.). Edzõ: Kovács
Balázs
Gólszerzõk: Németh J. 58. (0-1), Düh K.
78. (1-1)
A kezdõcsapat összeállítását böngész-
ve láthattuk, hogy Kovács Balázs ezen
a találkozón is több fiatal játékosának
játéklehetõséget ad, pihentetve rutinos
futballistáit. A korábbi fordulókban már
bizonyítottak az utánpótlásból felkerülõ
játékosok, ezért ezen - a könnyûnek
egyáltalán nem ígérkezõ - találkozón is
6 helyen változott a kezdõ, a Körmend
elleni csapathoz képest. A meccs ele-
jén magához ragadta a kezdeménye-
zést a Celldömölk, a hazaiak a saját
térfelükre szorultak be. Néhány perc
elteltével nyilvánvalóvá vált, hogy ez
nem az a Szentgotthárd, amire számí-
tottunk. Egy enervált, fáradt csapattal
találta szembe magát a CVSE, szinte
osztálykülönbség volt a mutatott játék

alapján a két fél között. Minden külö-
nösebb ellenállás nélkül jutott át a
vendégcsapat a hazaiak középpályáján,
és rengeteg helyzetet alakíthatott ki,
melyeket azonban belõni nem tudott.
Azaz egyet mégis, de vezetéshez ezál-
tal nem jutottak, hisz Kondor játék -
vezetõ les jogcímen érvénytelenítette
Németh József találatát. Akkor még
nem sejtettük, hogy ítéletével a három
pont sorsáról is döntött, vélhetõen té-
vesen. Ment tovább lelkesen az alapo-
san megfiatalított Celldömölk, egyik
helyzetét a másik után dolgozta ki, de
a befejezések nem akartak sikerülni.
Nem mondhatjuk, hogy a sziklaszilárd
hazai védelem akadályozta meg a mi-
einket a gólparádéban, inkább a celli
játékosok hoztak rossz döntéseket az
utolsó pillanatokban. A szünetig nem
esett tehát (érvényes) találat, így a
második félidõ hivatott dönteni arról,
hogy megszerzi-e valamelyik fél a 3
bajnoki pontot. A játék képében fordu-
lás után sem állt be változás, a Cell -
dömölk azt játszott, amit csak akart,
sok helyzetet dolgozott ki, és ezek kö-
zül többet ziccerig is játszhatott. Az 58.
percben végre góllá érett az addig
meddõ mezõnyfölény. Németh József
egy szép támadás végén tekerte a lab-

dát Lang Dávid kapujába, megérdemelt
elõnyhöz juttatva csapatát. A gól sem
ébresztette fel álmából a hazai együt-
test, továbbra sem bírták felvenni a
celliek fordulatszámát. A sok kihagyott
lehetõség azonban így is megbosszul-
ta magát. A 78. percben Düh Károly
lépett ki a védõk mellõl, mintegy 40
méterre a kaputól, és a térfélen átro-
bogva gólra váltotta a gotthárdiak szin-
te egyetlen valamire való támadását. A
lefújásig volt még negyed órája a Cell -
nek, hogy újra megszerezze a vezetést,
de a lövõszázalék nem javult, továbbra
is kimaradt minden. A csapat 90 perc
során mutatott játékával elégedettek
lehetünk, de a befejezések nagyon
nem mentek ezen a délutánon, és
ezért súlyos árat fizetett a gárda. Olyan
találkozón veszített pontokat a CVSE,
amelyen 7-8 gólos gyõzelmet is arat-
hatott volna. 
Szerencsére komoly tétje már nem volt
a találkozónak a végsõ helyezés szem -
pontjából, hisz már az elõzõ fordulóban
eldõlt, hogy az idei évet a második he-
lyen zárja a Cell dö mölk.
U19-es mérkõzésen:
Kiswire-Szentgotthárd VSE U19 – Cell -
dömölki VSE U19 6-0 (3-0)

»CSUKA LÁSZLÓ

Hiába volt a nagy fölény, X lett a vége

Egy délutáni sétánk alkalmával a liget
környéki utcákat vettük célba. Korábban
már hírét vettük, hogy a sportpálya te-
rületén sportcsarnok épül, hát ott is kö-
rülnéztünk.

Az alapokhoz szükséges fundamentum,
a tartóoszlopok helyét markológép se-
gítségével már kialakították. Feltûnt,
hogy a kiemelt föld nagyobb része
agyag. Errõl jutott eszembe, hogy a ma-
inál nagyobb liget és sportpálya helyén
egykor a város tulajdonát képezõ tégla -
gyár, téglaégetõ mûködött. Szerencsém -
nek tartom, hogy találkozhattam olyan
személlyel, aki még látta a liget helyén
mûködõ téglaégetõt, és birtokában volt
egy ritkaságnak számító festmény, ami -

rõl a mellékelt fotó készült. A téglaégetõ
az 1900-as évek elején veszteséggel
mûködött, ezért felszámolták. A korabe-
li sajtó panamázásról írt. A téglaégetõ
maradványait Göttmann Bódog Félix
hordatta el és a helyén saját költségén
ligetet építtetett. A pihenõpark építése
korábban is felmerült, de az akkori
vezetés ezt a ’fényûzést’ nem támogat-
ta. Göttmann 1843. január 15-én szüle -

tett Nagy Sitkén. Apja Felsõbüki Nagy
Pál uradalmában volt erdész, bizonyára
tõle örökölte a természet szeretetét, a
fák tiszteletét. Csendõr alezredesként
ment nyugdíjba, és Celldömölkön tele -
pedett le. Saját kezûleg egy napszámos-
sal fásította Celldömölk utcáit, hozzákez-
dett a liget építéséhez, és a sem mibõl, a
posvány, gödrök helyén tízévi munkával
elkészült a liget. Gött mann agglegény
volt, a fáknak, virágoknak élt, megtaka-
rított pénzét a köz javára használta fel. A
munkák kezdetén ’bogarasnak, bolond-
nak” tartották, kine vették, de õ ezzel
nem törõdött. Látva az eredményes, ha-
talmas munkát, megíté lése kedvezõ for-
dulatot vett, 1920-ban a város díszpol-
gárává választotta. 1922. június 22-én
hunyt el. Egyszerû síremlékén néha friss
virágot látni.

»KÁLDOS GYULA

Múltidézés
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




