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CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Tavaszi
rendezvények

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

Fa-Gyula

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

Bitumenzsindely
Fa-Gyulától!

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Hódfarkú zsindely, barna: 1690,- Ft/m2

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

OSB lapok szinte minden vastagságban pl:
8 mm-es: 3590,-Ft/m2
10 mm-es: 3990-Ft/m2

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Gipszkarton normál 2000 x 1200 x 12,5 mm-es:
1190,- Ft/tábla
Fenyõ lambéria osztrák, 4 m-es : 1790-2200 Ft/m2

Keményfa kerítéslécek
Kiváló minőségben, készletről
40-50-80-90-100-120 cm hosszban.
Kerítésre való nádszövet és háló érkezett!
Az akció június 10-ig, ill. a készlet erejéig tart.
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» AKTUÁLIS

Beszámoltak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
Beszámoltak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a képviselõtestület legutóbbi ülésén, május 23-án.
A képviselõk tájékoztatást kaptak az
óvodai beiratkozásokról is.
Celldömölk Város Önkormányzata több
gazdasági társaságban teljes vagy résztulajdonnal bír, a gazdasági társaságok
május végén nyújtották be az elõzõ évi
beszámolójukat. A Vulkán fürdõt mûködtetõ Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
Kft. – megbízott ügyvezetõje Lóránt Gábor –, az Új Kemenesalját kiadó és a
TV-Cell városi televíziót mûködtetõ
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. – ügyvezetõje Pálné Horváth
Mária –, a hulladékszolgáltatást végzõ
Celli HUKE Hulladékkezelési Nonprofit
Kft. – ügyvezetõje Bognár Zsolt –, valamint a Kemenes Szolgáltató Kft. –
ügyvezetõje Skalec Lajos – száz száza-

lékban önkormányzati tulajdonú társaság, míg a távhõszolgáltatást végzõ
Cellenergo Kft.-ben – ügyvezetõje Bicskei Tibor Sándor – 51 százalék részt
tulajdonol a város. A képviselõ-testület
elfogadta a cégek 2017. évre vonatkozó gazdasági beszámolóját, valamint
az ez éves üzleti tervüket.
Foglalkoztak a képviselõk a szünidei
nyári étkeztetéssel is. Az önkormányzatnak törvény szerinti kötelessége 43
munkanapra biztosítani a déli meleg
fõétkezést a hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek számára. A képviselõ-testület
vállalta, hogy a nyári szünet teljes
idõtartamára, 54 munkanapra biztosítja az ebédet számukra. Április végén
íratták be a szülõk a Celldömölki Városi
Óvodába a gyermekeket, a beiratkozásról is tájékoztatást kapott a testület.
A városi óvoda három tagóvodájában

összesen 13 csoport mûködik. A következõ tanévben 67 városi óvodás
kezdi meg az iskolát, helyettük 57 új
gyermeket írattak be, és megkezdi
óvodás életét az a 12 kisgyermek is,
akiket már tavaly beírattak, de eddig
nem jártak oviba. Így jelenleg 301 óvodása van a városi ovinak, azonban a
létszám bizonyára változik még, hiszen
biztosan lesznek, akiket késõbb íratnak
be, akár azért, mert éppen a nevelési
év közben költöznek városunkba.
A képviselõ-testület véleményezte a
Celldömölki Városi Iskola Alsósági Tagiskolája tagintézmény-vezetõ beosztás
ellátására beadott pályázatot. Szabóné
Kiss Ildikó pályázott az alsósági iskola
vezetésére, a pályázót városunk képviselõi egyöntetûen támogatták, és javasolták a fenntartónak, hogy bízzák
meg újabb öt évre a tagintézményvezetõi feladatok ellátásával.
»ÚK

Indul a „Zöld város” projekt Alsóságon
Egy 2017-ben elnyert TOP-os pályázati
program keretében fog hamarosan megújulni az Alsósági városrész központja. A
95 millió forintos támogatottságú Zöld
város kialakítása az Alsósági városrészen
címû projekt célja, hogy úgy fejlessze a
településrész központját, hogy funkcionalitásában a lakóközösség igényeit szolgálja, a meglévõ zöldfelületeket azonban
mindeközben megõrizze, a meglévõ növényállományt megtartsa.
A fejlesztési terv szerint a tér északi része, a katolikus templom és az általános
iskola elõtti terület térköves díszburkolatot kap majd, a parkba padok, asztalok és
egy szökõkút kerül kihelyezésre, valamint a gyermekek számára különbözõ játékelemek, komplex közösségi teret alkotva. Az autóbuszparkoló lebontásra és
áthelyezésre kerül, a helyén parkolók
lesznek kialakítva. A terület déli részén
szintén átalakításra kerül a buszmegálló,
több parkolóhely kerül majd kijelölésre,
valamint egy piacos tér is létesül az
áruház épülete elõtt. A pályázat részleteirõl a mûszaki osztály munkatársai tájékoztatták a lakosságot az Alsósági Tavaszi Napok rendezvénysorozatán, egy
környezettudatosságot erõsítõ szemléletformáló alprogram keretében.
– Celldömölk Város Önkormányzata a
Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatból az alsósági
városközpont felújítását tervezi” – számolt be a projektrõl Burján Szabolcs, a
mûszaki osztály munkatársa. – A beruhá-

zás komplexitásához hozzátartozik az is,
hogy a mai napon egy soft-elemet valósítunk meg, melynek keretében a helyi
identitás erõsítését szolgáló, illetve a környezettudatosságot erõsítõ programokat
szerveztünk. Ennek keretében a gyerekek játékos foglalkozások során tanulhatnak az újrahasznosítás jelentõségérõl és
az újrahasznosítható anyagokról, a felnõttek pedig megnézhetik, hogyan is fog
kinézni a városrész központja, várhatóan
2019-re. Az érdeklõdõk az épülõ központtal kapcsolatos kérdéseiket is feltehették a mûszaki osztály munkatársainak, hiszen a projekt egyik fontos eleme
a társadalmi együttmûködés erõsítése,

vagyis a lakosság aktív bevonása a hatékonyság érdekében. Ennek eszköze a
kétoldalú kommunikáció és az együttmûködés, mely alapul szolgálhat a zöldfelületekkel kapcsolatos információk minél szélesebb körben való terjesztésének, és a zöld szemléletû tudatformálásnak. Lényeges ugyanis, hogy a megvalósuló fejlesztések harmonizáljanak egymással és a már meglévõ zöldfelületi
elemekkel, továbbá hogy használati és
ökológiai szempontból is növeljék azok
értékét. A városrész központja ennek
szellemében újulhat meg tehát a közeljövõben, a teljes átalakítás várhatóan
2019. elsõ felében ér majd véget. »NN
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KÖZÉLET

«
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Közbiztonság, közrend, a közterületek rendben tartása
Biztonságos a város, ugyanakkor a köztisztaságra nagyobb gondot kellene fordítani. Közbiztonsággal, közrenddel, a közterületek rendben tartásával több napirendi pontnál is foglalkozott a városvezetés a májusi képviselõ-testületi ülésen.
A Celldömölki Rendõrkapitányság tartott
éves beszámolót a képviselõ-testület
elõtt, a szervezetet dr. Palkó Andrea rendõr alezredes, kapitányságvezetõ és
Erõss Elemér rendõr alezredes, kapitányságvezetõ-helyettes képviselték. A kapitányság vezetõje kiemelte, hogy a kapitányság területén a közbiztonság szilárd,
közfelháborodást kiváltó erõszakos, brutális bûncselekmény nem történt, szervezett bûnözõi csoportok nem alakultak
ki. 2016-hoz képest csekély mértékben
nõtt az ismertté vált bûncselekmények
száma 2017-ben, azonban a terület továbbra is a megye bûnügyileg legkevésbé fertõzött területei közé sorolható,
és a nyomozáseredményességi mutató is
növekedett a bûnüldözõi munkában. Kevesebb lett a tulajdon elleni szabálysértések száma, és csökkent a személyi sérüléses közúti balesetek száma is.
Sajnos a 46 személyi sérüléses balesetben a balesetek okozóknál hét esetben
ittasság merült fel. A városi rendõrkapitányság feladatai közé tartozik a kiemelt idegenforgalmi területek, rendezvények biztosítása is. A közrend védelme
megkövetel a közterületi jelenlétet is.

Nõi erõ projekt
Egy, a kisgyermeket nevelõ nõk munkába való visszatérését segítõ projekt
nyitórendezvényére került sor nemrégiben Celldömölkön. Az esemény helyszíne
a JUFA szálloda konferencia-terme volt.
A kormány új népesedési programjába is
illeszkedõ projekt megnyitóját május 23án tartották. A „Nõi erõ – stabil alap nõknek Vas megye déli és keleti részén”
elnevezésû munkaprogram vezetõ Vas
megyei politikusok, önkormányzati szakemberek, valamint több fontos munkaadó
részvételével zajlott a JUFA szálloda konferencia-termében. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az IFKA Nonprofit
KFT, a Pannon Novum Nonprofit KFT és a
Változó Világért Alapítvány konzorciumi
együttmûködésével megvalósuló projekt
elsõsorban az édesanyáknak nyújt segítséget a munkaerõpiacra való visszatérésben valamint a család és karrier összeegyeztetésében. A projektnyitón részt vett
a megye mindhárom országgyûlési körzetének képviseletében, V. Németh Zsolt, Dr.
Hende Csaba, Ágh Péter országgyûlési
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Tavaly a kapitányság területén 790 esetben intézkedtek helyszínre küldés alapján, 11 ezer 577 esetben saját kezdeményezésre. Fokozták az alkoholszondás ellenõrzéseket az ittas vezetés felderítésére, 84 eljárást indítottak ittas gépjármûvezetõk ellen. A részletes adatokat és
grafikonokat tartalmazó beszámoló a város honlapján, www. celldomolk.hu (önkormányzat/ testületi ülések) olvasható.
A kapitányságvezetõ beszámolóját követõen a képviselõk megköszönték a rendõrkapitányság munkáját és elmondták
tapasztalataikat. Összegzésként megfogalmazható, hogy nem csak a közrendre,
de a köztisztaságra is nagy figyelmet
kellene fordítani. Viszszatérõ probléma,
hogy a közterületek használatát ugyan
szabályozzák helyi rendeletek, de azokat
sokan nem tartják be.
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testülete rendelet hozott a közösségi együttélés szabályairól, amiben megfogalmazták az ingatlanok rendbentartásának, a közterületek tisztántartásának
szabályait, az ingatlantulajdonosok és a
közterületet használók kötelességeit,
részletezve egyebek mellett az ingatlanok tisztántartását, a közterületi parkolást, a szemétgyûjtõ tartályok kihelyezését és ürítését.
Nagyon sok jelzés érkezik az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy városközpontban, fõként a Dr. Géfin téren folyamatos a szemetelés, hangoskodás és
képviselõk, akik beszédükben kitértek a
magyarországi népesedési mutatók
javításának szükségességére, a nõi
munkavállalók munkaerõ piacon betöltött
nagyobb szerepének fontosságára, valamint a projektben rejlõ ez irányú lehetõségek méltatására. Pongrácz Nóra, a projekt szakmai vezetõje elmondta, hogy a
projekt célja a munkavállalás szempontjából inaktívak, elsõsorban a nõk munkaerõpiaci helyzetének, atipikus foglalkoztathatóságának, valamint a munkavállalók és
a munkáltatók helyi szintû együttmûködésének javítása. Újszerû foglalkoztatási
formák, úgymint a részmunkaidõs, illetve
távmunka, valamint a bedolgozás és alkalmi munka és más munkamodellek népszerûsítése és bevezetése különös tekintettel a helyi igényekre. A program kiemelt fontosságot tulajdonít a család, a magánélet és a munka összeegyeztethetõségének és összehangolásának elõmozdítására. A projektnyitón házigazdaként
Fehér László Celldömölk polgármestere
köszöntötte a rendezvény résztvevõit. A
város rövid bemutatása mellett kitért arra
is, hogy a város örömmel fogadja be a
munkaprogram irányítását végzõ szervezet
„Család és Karrier Pont” néven kialakított
irodáit, helyet adva annak a polgármeste-

az italozás, esténként fiatalok csoportjai
töltik ott úgy az idejüket, hogy utána szemétkupacokat hagynak. A szabálysértésekrõl szóló törvényben szerepel, hogy
aki közterületen szemetel, szabálysértést
követ el, és ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedõ helyszíni bírsággal vagy
ötezer forinttól százötvenezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható. Ugyanez
vonatkozik a szeszes ital közterületen
történõ fogyasztására is, amit a képviselõ-testület rendeletben megtiltott, kivételt képez néhány eset, például a nyilvános rendezvények ideje.
A szemeteléssel nem csak bosszúságot
okoznak a szemetelõk azoknak, akiket
zavar, hogy a saját városunk szemetes,
de plusz munkát adnak azoknak, akik a
közterület tisztántartása a feladatuk, és
ráadásul a városba érkezõ turisták is
megítélik ez alapján a városunkat. A
képviselõ-testület tagjai kérik a városlakókat, hogy figyeljenek oda a rend betartására. Azonban a kérésen kívül erõsebb eszközökhöz is nyúlnak: határozatot
hoztak arról, hogy megerõsítsék a közterület-felügyeletet, részmunkaidõs foglalkoztatással, fõként az esti és a hétvégi
idõszakokban több közterület-felügyelõ
lesz kint a köztereken, hogy a hatékonyabban tudjanak intézkedni a város
rendjének fenntartása érdekében.
A fent említett témákat szabályozó rendeletek cikkünk mellett olvashatóak.
»ÚK

ri hivatal épületében. A projektet megvalósító konzorcium vezetõjeként a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Balogh Károly Zsolt fõtitkár beszélt a munkaprogram elkövetkezõ 3 éves
mûködése során elérni kívánt célokról.
Megfelelõ eredménynek azt tekintené, ha
a program eredményeként nagymértékben nõne a Vas megyében élõ nõk megszokottól eltérõ munkarendû foglalkoztatása. A projektnyitó rendezvény együttmûködési megállapodások ünnepélyes aláírásával zárult, ahol többek között Celldömölk
polgármestere, az ADA kft vezetõje, a JUFA
Vulkán Fürdõ Resort vezetõje, a Nõi Vállalkozói klub Egyesület vezetõje, valamint
a projekt konzorcium-vezetõje látta el kézjegyével a dokumentumokat.

»SZALÓKY ATTILA
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» RENDELET

Celldömölk Város Önkormányzata képviselõ-testületének
9/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében és 143. §-a (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének5. és 17. pontjaiban
meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §
Az ingatlantulajdonosok kötelezettségei
(1) Az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles gondoskodni
a) a belterületi ingatlan tisztántartásáról, rendben tartásáról, gaz- és
rágcsálómentesítésérõl,
b) a belterületi ingatlan elõtti és
melletti zöld közterület kaszálásáról,
gazmentesítésérõl, a belterületi ingatlan elõtti út illetve járdaszakaszon
a közlekedést akadályozó növényzet
eltávolításáról,
c) a belterületi ingatlan elõtti járdaszakaszon a hó eltakarításáról és a
járdaszakasz síkosság-mentesítésérõl.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségek teljesítéséért az ingatlan tulajdonosai és használói egyetemlegesen felelõsek.
2. §
A közterületet használók
kötelezettségei
(1) A közterületet rendeltetésétõl
eltérõ célra használni csak a közterületek használatáról és a közterületek
rendjérõl, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) számú
rendeletben meghatározottak szerint
és a rendeletben foglaltak által kiadott
engedély birtokában lehet.
(2) A közterületen zöldfelületre gépjármûvel felhajtani tilos.
(3) A közterületen rendszám nélküli

gépjármûvet, 7,5 tonnát meghaladó
tehergépjármûvet, mezõgazdasági gépet, autóbuszt 22 és 24 óra, valamint
00 és 06 óra között – az önkormányzat
által kijelölt helyet kivéve – tárolni
tilos.
(4) A közterületen gépjármûvet mosni
tilos.
(5) A játszótér területén 21és 24 óra,
valamint 00 és 08 óra kötött tartózkodni tilos.
(6) A játszótér területére kutyát bevinni tilos.
(7) Köztisztasággal összefüggõen a közösségi együttélés alapvetõ szabályaival
ellentétes magatartást követ el az, aki a
kereskedelmi tevékenység végzése során a kereskedelmi tevékenység végzésének helyszíne elõtti közterületet, járdát a nyitvatartási idõ alatt nem tartja
tisztán, szórakozóhely, vendéglátóhely,
továbbá fogyasztásra kész élelmiszert is
árusító üzlethelység és más elárusító
hely elõtt nem helyez el szemétgyûjtõ
tartályt és annak tisztántartásáról, ürítésérõl nem gondoskodik.
3. §
Hulladékkezeléssel kapcsolatos
kötelezettségek
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III.04.) és a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvízbegyûjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásokról szóló 28/2013.
(XII.20) önkormányzati rendeletekben
meghatározottak szerinti közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ.
(2) Közterületi hulladékgyûjtõbe háztartási hulladékot elhelyezni tilos.
4. §
Eljárási rendelkezések
(1) Az 1 – 3. §-os megsértõjével szembeni eljárás hivatalból indítható.
(2) Az a magánszemély, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az 1-3. §-okban
foglalt kötelezettségének nem tesz

eleget vagy az abban foglaltakat megszegi, vagy a közterületek használatáról és a közterületek rendjérõl, valamint a közterületek bontásáról szóló
26/2008. (IX.3.) számú rendelet 2/B
§-a szerinti jogellenes cselekményt követi el:
a) magánszemély esetén 50.000 Ft,ig terjedõ helyszíni bírsággal vagy
magánszemély esetén 200.000,- Ftig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet
esetén 500.000,- Ft-ig, terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható, és
b) a kötelezettség teljesítésére
kötelezhetõ.
5.§
(1) A Képviselõ-testület a jegyzõre ruházza
a) a közösségi együttélés alapvetõ
szabályait sértõmagatartás elkövetõjével szemben közigazgatási bírság kiszabásának,
b) a közösségi együttélés alapvetõ
szabályainak megfelelõ tevékenység elvégzésére kötelezés, hatáskörét.
(2) A helyszíni bírság kiszabására közterület-felügyelõ jogosult.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól 2004. évi CXL törvény rendelkezései az irányadók.
6. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2015. augusztus 1-én lép
hatályba.
Celldömölk, 2015. július 2.

Régi-új vezetõ

celldömölki óvodát. Az intézmény vezetõjének 2018. július 31-én jár le a
vezetõi megbízása, ezért a Celldömölk
és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás pályázatot írt ki az
óvodavezetõ beosztás 2018. augusztus
1–2023. július 31-ig történõ ellátására.
A pályázatra egy pályázó, Gasztonyiné
Fódi Zita nyújtott be érvényes pályázatot. A fenntartó a jogszabályoknak
megfelelõen kikérte az illetékes közösségek véleményt. Az intézményi közös-

ségek – szülõk, nevelõtestület, alkalmazottak – támogatták, hogy továbbra is a
jelenlegi vezetõ irányítsa az óvodát.
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete is egyöntetûen támogatta Gasztonyiné Fódi Zita további
megbízását. A végsõ döntést a fenntartó hozta meg, a Társulási Tanács – kiemelve az óvodavezetõ eddigi kiemelkedõ vezetõi munkáját – újabb öt évre
bízta meg.
»ÚK

A jelenlegi óvodavezetõt, Gasztonyiné
Fódi Zitát bízta meg a fenntartó újabb
öt évre a Celldömölki Városi Óvoda vezetõi feladatainak ellátásával.
Hét település (Celldömölk, Kemeneskápolna, Kemenespálfa, Köcsk, Mesteri,
Nemeskocs, Tokorcs) által alkotott intézményfenntartó társulás tartja fenn a

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyzõ

Kihirdetve: Celldömölk, 2015. július 3.
Farkas Gábor
jegyzõ
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Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
13/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a szeszes ital közterületen történõ fogyasztásának tilalmáról
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az Alaptörvény a
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A rendelet célja
A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása,
amelyek elõsegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a közterület használat rendjének megõrzését
és megtartását, a közterületek tisztántartását és hozzájárul a közterületi
rendbontások, garázda cselekmények,
és rendzavarások megelõzéséhez.
2. §
Értelmezõ rendelkezések
1. E rendelet alkalmazásában:
a.) közterület: a szabálysértésekrõl,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl
szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
terület.
b.) szeszes ital: a kereskedelemrõl
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §
23 a. pontja szerinti minden alkohol
tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával
készült terméket, továbbá az 1,2%nál kevesebb alkoholtartalmú üdítõitalokat.
c.) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeirõl szóló 210/2009. (IX.
29.) Korm. rendelet. 28.§ a) pontja
szerinti rendezvény.

3. §
A rendelet hatályai és mentességek
1) A rendelet területi hatálya Celldömölk
Város közigazgatási területén lévõ belterületi közterületekre terjed ki.
2) A rendelet személyi hatálya minden,
Celldömölk Város közigazgatási területén, bármilyen jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
3) A rendelet idõbeli hatálya nem terjed ki minden év december 31. napján
18:00 órától a következõ év január 1jén 6:00 óráig terjedõ idõszakra.
4. §
Szeszes ital fogyasztás korlátozásának
szabályai és kivételei
1) E rendelet 3.§ (3) és a 4. § (2) bekezdéseiben foglalt kivételekkel Celldömölk Város belterületének közterületein (különösen a közterület foglalási
engedéllyel nem rendelkezõ szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek – továbbiakban: üzletek –
elõtt és környékén, játszótereken, nevelési- és oktatási intézmények elõtti
közterületeken, a vasútállomás elõtti területen) tilos a szeszesital fogyasztása.
2) E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital fogyasztás tilalma
nem terjed ki:
a) az érvényes közterület-használati
engedéllyel, közterület – foglalási engedéllyel rendelkezõ szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari
egységekre, és annak érvényes engedéllyel rendelkezõ elõkertjére, teraszára, kitelepülés területére azok
hivatalos nyitvatartási idejében,
b) az engedéllyel szervezett és az
engedéllyel rendelkezõ, illetve a
Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatalhoz bejelentett alkalmi ren-

dezvények területére, a rendezvény
idején, illetve a bejelentett családi,
városi – és sport- eseményekkel
kapcsolatos rendezvényekre, illetve
bejelentett civil szervezetek, intézmények hivatalos rendezvényeire
pl: lakodalmas menet vagy szüreti
menet, a rendezvény területére, útvonalára és idejére, valamint
c) a jövedéki adóról szóló 2016. évi
LXVIII. törvény 70. § (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésével megvalósuló közterületi értékesítés esetén, az értékesítés területén belül.
3) A közterület használati engedély jogosultja, valamint a szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari egység
köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy
mely területre vonatkozik az engedélye,
azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet megsértése nélkül.
5. §
Jelen rendeletben foglalt szabályok
megsértése esetén az alkalmazható
szankciókról, a szabálysértésekrõl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény rendelkezik.
6. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2017. július 15. napján lép
hatályba.
Celldömölk, 2017. június 28.
Fehér László
Farkas Gábor
polgármester
jegyzõ
Záradék: A rendelet 2017. június 29-én
kihirdetésre került.
Farkas Gábor
jegyzõ

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendeletei 2018.
Száma

Tárgya

Kihirdetés
napja

Hatályba
lépés napja

1/2018.(I.11.)

A környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 32/2009.(XI.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

2018.01.11.

2018.02.15.

2/2018.(II.08.)

A 2018. évi költségvetésrõl.

2018.02.08.

2018.02.09.

3/2018.(IV.19.)

Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 1/2017.(II.09.) 2018.04.19.
önkormányzati rendelet módosításáról.

2018.04.20.

4/2018.(IV.19.)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

2018.04.19.

2018.04.20

5/2018.(IV.19.)

Celldömölk Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló 2/2018.(II.08.) 2018.04.19.
önkormányzati rendelet módosításáról.

2018.04.20.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendeletei megtalálhatók a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal Titkárságán (115. szoba), a www.celldomolk.hu (önkormányzat/helyi rendeletek) és a www.njt.hu weboldalakon.
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» KÖZÉLET

Alsósági Tavaszi Napok
Több évtizedes hagyománya van az alsósági városrész legfontosabb közösségépítõ eseményének, az Alsósági
Tavaszi Napoknak. Idén már 26. alkalommal került megrendezésre a településrészi ünnepség, melyhez ezúttal
az idõjárás is kegyes volt, kora nyárias
melegben zajlottak a programok.
Az eseménysorozat május 26-án délelõtt istentisztelettel vette kezdetét az
alsósági katolikus templomban dr. Koltai Jenõ celebrálásában. A szentmisén
ezúttal a helyi iskola diákjai is közremûködtek. Kora délután már az alsósági sportcsarnok elõtti téren folytatódott a tavaszi napok rendezvénysorozata, melynek nyitányaként Fehér
László polgármester köszöntötte a lakosságot. A polgármester beszédében
megemlékezett Erdélyi Antalról, a részönkormányzat egykori vezetõjérõl,
megjegyezve, hogy lokálpatrióta hozzáállásának is köszönhetõ, hogy a városrész piros betûs ünnepe töretlen
lendülettel és népszerûséggel kerül évrõl évre lebonyolításra. Fehér László
nosztalgiával emlékezett vissza azokra
az évekre, mikor még a Kráterhang-

verseny is az Alsósági Tavaszi Napok
programját képezte, tömegeket vonzva a városba és a Ság hegyre. Habár ez
a hagyomány az elmúlt évtizedben
megkopott, néhány éve azonban az
Ataru Taiko kráterkoncertje újraélesztette. Idén is látványos produkciót ígér
a japán ütõegyüttes. A polgármester
köszöntõje után a részönkormányzat
nevében Kovácsné Söptei Valéria tartotta meg beszédét. „A jól szervezett,
minden korosztály számára szórakoztató rendezvények kovácsolják igazi közösséggé kisvárosunk lakosságát. Celldömölk története során több településrész egyesülésével érte el a mai arculatát. Örvendetes, hogy e településrészek megõrizték mai arculatukat
mind a településszerkezet, mind kulturális életük tekintetében. Alsóság mindig kis, önálló szigetet képezett Celldömölk életében, az alsóságiak mindig

büszkék voltak szuverenitásukra, öszszetartó közösségükre. Az Alsósági Tavaszi Napok évek óta az alsóságiak
tavaszköszöntõ kulturális ünnepe. A
rendezvény igazi sikerét jelzi, hogy a
többi településrész lakossága élénk
érdeklõdéssel követi a rendezvénysorozatot… Kedves Vendégek! Fontosnak
tartom, hogy a településrész minden
esztendõben találjon néhány napot,
amikor a programok még közelebb
hozzák az itt élõket” – zárta ünnepi
köszöntõjét Kovácsné Söptei Valéria,
részönkormányzati képviselõ, jó szórakozást kívánva a rendezvénysorozat
programjaihoz.

A hivatalos megnyitót az alsósági
óvodások és iskolások mûsora követte.
A gyerekek versekkel, dalokkal és
tánccal színesítették a tavaszi napok
programsorozatát. A legnagyobb elismerés egyértelmûen a legkisebbek
mûsorát övezte, az óvodások láthatóan
sokat gyakoroltak az ünnepi alkalomra,
fegyelmezetten és felkészülten mutatták be vidám produkciójukat. Miután a
gyerekek leszerepeltek, már nekik
szólt a mûsor a csarnok elõtti színpadon, a helyi Gombolyag Zenekar lépett

fel fülbemászó gyermekdalokkal.
Mindeközben szép lassan benépesült a
tér, kicsik és nagyok, fiatalok és idõsebbek látogattak ki az eseményre,
hogy szórakoztató programok és kulturális mûsorok mellett kapcsolódhassanak ki az utolsó tavaszi hétvégén.
Erre pedig adottak voltak a lehetõségek: a legkisebbek számára ugrálóvár, célbadobás, kézmûves játszóház
és íjászkodás kínált szórakozást, míg a

felnõtteket mûsorkavalkád és persze
sörsátor várta. Nem maradhatott el a
fõzõverseny sem, bográcsokban, üstökben és grilltárcsán készültek az Alsósági Fakanál ételkölteményei. A fõzéshez járt a Slágerfesztivál is, Ziembiczki Dóra, Varga Diána és Hajba András idézték meg az elmúlt évtizedek
legemlékezetesebb dallamait. A jóhangulatú nosztalgiazene még a legkisebbeket is táncra perdítette. Eredményhirdetéssel és még több zenével folytatódott a programfolyam, majd az
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat a
tavaszi napok alkalmából minden jelenlévõt vendégül látott egy hamisítatlanul magyaros vacsorára, melyhez

már a Két Fery harmonikaduó szolgáltatta a zenét. Az este folyamán pedig
már valóban a koncerteké volt a fõszerep, a szombatot a közkedvelt Potyautasok, A Két Zsivány valamint az Eldorádó Együttes fellépése zárta. Vasárnap
aztán a hagyományokhoz hûen sportnap keretében folytatódott a Tavaszi
Napok programsorozata. Míg délelõtt a

nõi labdarúgó tornának adott otthont
az alsósági sportcsarnok, addig a délután folyamán már a férfiak rúghatták
a bõrt, hogy barátságos mérkõzések
keretében dõljön el, kié lesz az Alsósági Tavaszi Napok futballkupája 2018»NÉMETH NÓRA
ban.
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Kilencedszer találkoztak a makettezõk Celldömölkön
Kilencedik alkalommal gyûltek össze a
makettezõk a Celldömölki Makettverseny és Kiállítás keretében. A két napos program idén is számos látványosságot és érdekességet kínált a makettek szerelmeseinek.
Családias hangulat uralkodott a kilencedik Celldömölki Makett Kiállításon és
Versenyen május utolsó hétvégéjén a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központban
és Könyvtárban. Ahogy azt a szervezõk
is elmondták, idei rendezvényük több
országos nagyrendezvénnyel párhuzamosan zajlott, ezért valamivel ugyan
kisebb résztvevõszámmal, de a megszokott lelkesedéssel és színvonallal
került lebonyolításra az immár hagyományos celli makett-találkozó. Az eseményhez kapcsolódva Bertalan Balázs
klubtag számolt be az egyesület mûködésérõl.
– A makett klub töretlenül halad elõre,
pörgés van, megyünk minden versenyre, ahova csak tudunk. Most már eljutunk a Dunától keletre rendezett versenyekre is, így például Szolnokra, de
részt vettünk egy határon túli találkozón
is Szlovákiában, Pozsonyban, és ha minden összejön, idén talán eljutunk Zágrábba is. Mindeközben pedig készülünk
a 10. celldömölki rendezvényünkre.
Hiszen jövõre már 10 éve lesz annak,
hogy megrendezésre került az elsõ
celldömölki találkozó. A klub lelkesedése és kitartása vitathatatlan, ezt bizonyította a május 26–27-én a KMKK
aulájában kiállított számtalan érem,
kupa és elismerés is, amit a tagok az
ország különbözõ tájairól zsebeltek be.
A hétvégi makett esemény azonban
nem csak a celldömölkiekrõl szólt,
szépszámú nevezõje volt a meghirdetett versenynek az egész Dunántúlról.
Érkeztek alkotások Pápáról, Gyõrbõl,
Mosonmagyaróvárról, de még Budapestrõl és Békés megyébõl is.
A találkozóra ezúttal is a szokásos kategóriákban lehetett nevezni, a versenymunkák pedig természetesen kiállításra is kerültek. Egymást érték az
aulában a részletgazdag repülõ- és helikoptermodellek, a precízen kidolgozott hajómakettek, a különféle katonai
és polgári jármûvek, és az egyre népszerûbb sci-fi és fantasy figurák. A makettek megtekintése közben még a
laikus szemlélõ számára is egyértelmûvé vált, hogy mennyi munka, kitartás és fõként mennyi türelem áll egyegy figura, jármû vagy dioráma elkészülése mögött. Épp ezek az erények
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azok, amik miatt viszont egyre nehezebb az ifjúsággal megkedveltetni a
makettezést. Ezért is buzdít minden fiatalt a makettezés kipróbálására az
egyesület, hiszen aki egyszer rákap az
ízére, az egy életre szóló hobbit szerezhet magának. Bertalan Balázs a celldömölki makett klub tagja elárulta,
készülnek már a jövõ évi jubileumi
találkozóra, gyûjtõkkel egyeztetnek
egy nagyobb szabású roncskiállításról,
a szombathelyi vasútmodellezõkkel
egy komolyabb terepasztal felállításáról, és van még számos ötlet és terv,
melyek egyelõre még kidolgozásra
várnak. Amit azonban immár kilenc év
tapasztalata garantál a látogatók számára, az a celldömölki makett találkozó minõségi színvonala, vendégmarasztaló környezete és mindig derûs
hangulata.
Eredmények:
GY: Gyermek összevont (2006-ig)
Tóth Virág, Juhász Zalán, Heitler Dávid.
Minden nevezõ kap makettet.
I 01: Repülõ összevont
1. –, 2. Gergye Laura MiG-3, 3. –.
Felnõtt
F 01: Sci/fi – Fantasy
1. Büte Miklós – ABC Warrior; 2. Péchy
Benjamin – Y-wing, 3. Jánosi Erik –
Buccaneer.
F 02: Polgári jármû összevont
Vasúti jármû
3. Rohály Dávid – Kísérleti közvetítõkocsi.
Kamion
1. Braun Gergely Gábor – Peterbilt 359,
2. Õsz Gábor – MAN TGX XLX, 3. Suri
Balázs Sándor – Kenworth Aerodyne.
Autó
1. Lajos István – Ferrari F-12 Berlinetta,
2. Braun Gergely Gábor – 1955 Chevrolet Bel Air – Rozsdaboglya, 3. Gombor
Enikõ – Dodge.
F 03: Hajó összevont
1. Szalay Tibor – U-boot VIIC/41, 2.
Horváth Norbert – Kuvaiti gyöngyhalász, 3. Halmos László – DDG-53 USS
John Paul Jones, 3. Büte Miklós – Biber
submarine.
F 04: Helikopter összevont
1. Makovszky Ádám – Focke-Achgelis
Fa 330, 2. Dezsõ János – CH-46D Sea

Knight, 3. Gombor Enikõ – Mi-24.
F 05: Repülõ 1/72 és kisebb légcsavaros
1. Székely Roland – P-51 D-15, 2. Budavári Zoltán – Fw-190D, 3. Rák Vilmos
Zsolt – MiG-3.
F 06: Repülõ 1/72 és kisebb sugárhajtómûves
1. Szabó Márton – Me-262 B1a/u1, 2.
Budavári Zoltán – F-14 Tomcat, 3. Rohály Dávid – Eurofighter.
F 07: Repülõ 1/48 és nagyobb légcsavaros
1. Török Tamás – Fw–190A-5, 2. –, 3.
Rák Vilmos Zsolt – I–153.
F 08: Repülõ 1/48 és nagyobb sugárhajtómûves
1. Gyöngyösi Attila – MiG-15, 2. Dezsõ
János – F-111E, 3. Szabó Márton – Fi103R.
F 09: Harcjármû 1/72 és kisebb
1. Kiss Gábor – E-100, 2. Makovszky
Ádám – Anneliese, 2. Szabó Lajos – Pz
III Ausf. L, 3. Nagy Kristóf – Zil-131.
F 10: Harcjármû 1/48–1/35 gumikerekes
1. Szmodics Csaba – Sd.Kfz. 222, 2.
Gencsi Krisztián – Büssing Nag 4500 A
Late, 3. –.
F 11: Harcjármû 1/48-1/35
1. Horváth Attila – IJA Type-3 Chi-Ni, 2.
Ács Attila – Pz.Kpfw. IV. Ausf.F1, 3.
Bardóczki Rajmund – 40M Nimród.
F 12: Harcjármû dioráma
1. –, 2. –, 3. Kis István – JGDSF Vegyi
felderítõ.
F 13: Repülõ dioráma
1. –, 2. Rohály Dávid – Mirage 2000-5C,
3. –
F 14: Figura összevont
1. Péchy Benjamin – Boromouse, 2.
Márton Zsuzsanna – Lilith, 3. Gyõrváry
Zsolt – British SAS North Africa 1941.
F 15: Figura dioráma
1. –, 2. Gyõrváry Zsolt – SS-Unterscharführer, 3. –.
F 16: Egyéb (papír, stb.)
1. Makovszky Ádám – King Tiger Porsche, 2. Rák Vilmos Zsolt – B–26, 3.
Czimmermann Balázs – Neuschwanstein
kastély.
Mester
MR: Repülõ összevont
1. Kovács Gábor – Avia 534 IV., 2. –, 3. –.
MH: Harcjármû összevont
1. Halmos László – M3A3 Bradley CFV,
2. Gyõrváry Zsolt – TATRA 111C, 2.
Szmodics Csaba – Jagdtiger, 3. Kiss Gábor – Kingtiger.
MF: Figura összevont
1. Büte Miklós – Ivan Khozehdub, 2.
György László – Alatriste, 3. –
»NÉMETH NÓRA
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» GYERMEKNAP

Gyermeknap Celldömölkön is
Május utolsó hétvégéje idén is a gyermekekrõl szólt. Gyermeknap alkalmából országszerte különféle szórakoztató
programok várták a legifjabb generáció
tagjait, kedvezményes belépõjegyeket
kínáltak az állatkertek, cirkuszok, fürdõk, mesés túrákat szerveztek a nemzeti parkok és a természetvédõ egyesületek, rendhagyó játékokkal csalogatták a vendégeket a játszóházak.
Mindemellett számos település önálló
rendezvényeket is szervezett a legfiatalabb nemzedék szórakoztatására.
Celldömölkön május utolsó vasárnapján
kora délelõtt pizzasütéssel indult a
gyermeknap. A belvárosi pizzéria közös
pizzakészítésre invitált minden kis és
nagy gyereket, és a gyermeklelkû felnõtteket, hogy az ünnep alkalmából elkészíthessék kedvenc pizzájukat. A ne-

mes kezdeményezéshez az önkormányzat is csatlakozott, a pizzatészták
elõkészítésébõl – a vendéglátóhely tulajdonosa és munkatársai mellett – a
polgármester is kivette a részét. A feltétek összeválogatása azonban már teljes mértékben a gyermekek feladata
volt, nagy érdeklõdés mellett készültek

legnagyobb gyerekkedvencek, egymás
után sültek a sajtos-sonkás-kukoricás
tészták. Az elvitelre készült pizzákhoz a
dobozokat a fiatalok maguk hajtogatták, hogy aztán otthon mindenki ünnepi menüként fogyaszthassa el saját
olasz specialitását. Mindeközben a
Vulkán Gyógy-és Élményfürdõn is elindultak az önkormányzat és a fürdõ közös gyermeknapi programjai. A 14 év
alattiak ezen a napon ingyen vehették
igénybe a komplexum szolgáltatásait,
nekik a celldömölki fürdõ az ünnepi
esemény alkalmából különféle szórakozási lehetõségeket kínált. Volt többek
között kerékpáros ügyességi verseny,

Gyermeknapi horgászverseny
Évrõl évre egyre nagyobb érdeklõdés
övezi a celldömölki Lokomotív Horgászegyesület hagyományos gyermeknapi
horgászversenyét. Az idei évben is
minden adott volt egy jóhangulatú és
eredményes verseny lebonyolításához.
Nemrégiben zajlott a haltelepítés, a
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetségének köszönhetõn 450 kg III.
nyaras ponty került a celldömölki tóba,
a május végi jó idõ pedig a horgászkedvnek kedvezett. Ez is oka lehetett
annak, hogy május 27-én rekordszámú
versenyzõ nevezett a gyermeknapi pecára. A két kategóriában összesen 59en indultak, nem túlzás tehát azt állítani, hogy vasárnap délelõtt minden
horgászhely elkelt a celldömölki horgásztó körül. Két órán keresztül zajlott a
horgászat, 7-10 éves, valamint 10-14
éves kategóriákban, de a versenyzõk

között jóval fiatalabb nevezõk is akadtak. Alig pár éves lelkes sporthorgászok

22 vállalkozó szellemû résztvevõvel,
akik természetesen jutalomban is részesültek. A medencék mellett népi fajátékok, arcfestés, ugrálóvár várta a
gyerekeket, késõbb pedig Csepreg
Város Mazsorett Csoportja tartott látványos bemutatót.
A rendezvény legnépszerûbb programját azonban egyértelmûen a Celldö-

mölki Önkormányzati Tûzoltóságnak köszönhették a fiatalok, akik igazi habpartyt varázsoltak a fürdõre. A gyerekek láthatóan élvezték a sûrû habokat,
nyári hangulattal, vidámsággal és jókedvvel zárult az idei gyermeknap a
celldömölki Vulkán fürdõn.
»NÉMETH NÓRA
bizonyították, hogy a horgászat iránti
rajongás igenis örökíthetõ. A versenyidõ lejártával aztán következett a mérlegelés, a legtöbb szákba törpeharcsa
került, de horogra akadt számtalan
ponty, kárász, küsz és keszegféle is. Az
egyesület végül – a támogatóknak és
egy pályázatnak köszönhetõen – 23 díjat osztott szét a két korosztály versenyzõi között. Az elsõ korcsoportban
Tóth Bendegúz lett az elsõ 2660 grammal, Bakonyi József a második 2460
grammal és Németh Bence a harmadik
2140 grammal. A 10-14 évesek korcsoportjában Szélesi Sára lett az elsõ 2440
grammal, Sebestyén Dominika a második 1360 grammal, míg Imre Kevin a
harmadik, 1280 grammal. A legnagyobb hal 1700 grammal szintén Szélesi Sára szákjában landolt. A díjazottakon kívül természetesen minden nevezõnek járt az elismerés, a gyermekeket
a szervezõ egyesület ebéddel, süteménnyel és üdítõvel vendégelte meg
az esemény alkalmából.
»N.N.
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» HIRDETÉS

Felhívás
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévõ alábbi ingatlanait:
1. Celldömölk, Sági u. 18/B. III/9. szám alatti 47 m2
1+1/2 szobás, komfortos lakás
Eladási ár: 7.555.000 Ft
Benyújtási határidõ: 2018. június 30.
2. Celldömölk, Zalka Máté. u. 56. fsz. 1. szám alatti 65 m2
2+1/2 szobás, összkomfortos társasházi lakás, hozzátartozó 16 m2-es garázzsal
Eladási ár: 11.735.000 Ft (lakás) + 2.030.000 Ft (garázs)
Benyújtási határidõ: 2018. június 30.
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Nyolcadszor is bajnokok asztaliteniszezõink
BVSC-Zugló – CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels 4-6. – Szekszárd, férfi asztalitenisz
Extraliga, elõdöntõ.
Páros: Jakab, Molnár – Fazekas, Kriston
3:1 (-9, 8, 4, 3). Remekül kezdett a
celli kettõs, de a lendület csak az elsõ
szettben tartott ki, a folytatásban a
fõvárosiak bizonyultak jobbnak. A jó
rajt elmaradt, hátrányból kellett indulniuk a cellieknek. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Molnár – Kriston 2:3 (-10,
-8, 8, 5, -5) Kemény csatát vívott egymással a két játékos, 2-0-nál Kriston kicsit elhitte, hogy zsebben a gyõzelem,
de Molnár nem így gondolta. Szerencsére a döntõ szettben összekapta magát Kriston, és nagyon fontos pontot
szerzett. (1-1), Both O. – Fazekas 1:3 (8, -4, 5, -3) Az alapszakaszban nagyon
megizzasztotta Fazekast a BVSC fiatalja,
ezúttal a celli játékos koncentráltabb
volt, és végig kézben tartva a mérkõzést, magabiztosan nyert. (1-2), Jakab – Szita 3:2 (-8, 12, 9, -2, 3) Nagy
hullámvasút volt ez a párharc is, mindkét játékos megmutatta a legjobb és
leggyengébb arcát is. Végül a rutin diadalmaskodott. (2-2).
2. kör: Molnár – Fazekas 2:3 (4, 10, -8, 9, -8) Két játszma után nem sokat adtunk volna azért, hogy Fazekas feláll. Ám
óriásit küzdve, szinte vért izzadva, de
legyõzte Molnárt. (2-3), Jakab – Kriston
3:1 (6, -5, 11, 10) A két játékos közül
Jakab számított esélyesebbnek, a mutatott játék alapján azonban akáár fordítva
is alakulhatott volna ez a mérkõzés.
Kriston küzdött, nagyon akarta a sikert,
de apró dolgokon múlt, hogy mégsem
sikerült a pontszerzés. (3-3), Both O. –
Szita 0:3 (-7, -6, -6) Szita ezúttal esélyt
sem adott ifjú ellenfelének, magabiztos,
higgadt játékkal, könnyedén hozta a
negyedik celli gyõzelmet. Sikerével
elõnyhöz juttatta újra csapatát. (3-4).
3. kör: Jakab – Fazekas 1:3 (-10, 10, -8,
13) Fazekasnak ezúttal is pokolian nehéz dolga volt, azt a Jakabot kellett legyõznie, akit az alapszakaszban egy
celli sem tudott. Fazekas nagyon koncentráltan, higgadtan játszott, és a legfontosabb pillanatokban rendre jó döntést hozott. (3-5), Do Phuong – Szita 3:1
(9, 8, -14, 9) Az utolsó körben cseréltek
a fõvárosiak, a kisebb sérüléssel bajlódó Molnár helyére Do Phuong Namot
állították, és pechünkre ezen az egy
meccsen elsült a keze. Szoros szettekben ugyan, de magabiztosan nyert. (45), Both O. – Kriston 1:3 (-11, -6, 9, -9).
Kriston kezében volt a Celldömölk sorsa, hisz a Final Four versenykiírása sze-
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rint, döntetlen esetén az a csapat jut a
döntõbe, amelyik az alapszakaszt elõkelõbb helyen zárta. Mivel ez a BVSC
lett volna ebbõl a párosításból, a celli
játékos gyõzelmi kényszerben volt. A
nagy teher kicsit látszott is egy-két poénnál, de remekül kezelte a helyzetet
Kriston, és nagy küzdelemben legyõzte
Both Olivért, döntõbe ütve ezzel a CVSE
együttesét. (4-6).
Gyõzött: Jakab 2, Do Phuong 1, Jakab Molnár páros illetve Fazekas 3, Kriston
2, Szita 1
CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels – PTE-PEAC
Kalo-Méh 6-3. – Szekszárd, férfi asztalitenisz Extraliga, döntõ.
Páros: Fazekas, Kriston – Lindner, Gerold 1:3 (-8, -3, 7, -5). Ahogy egy nappal korábban a BVSC ellen, úgy ezúttal
is vereséggel kezdtek a mieink, hisz
megszorítani sem nagyon tudták a
pécsiek kettõsét. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Szita – Lindner 3:1 (-11,
7, 8, 9) Az elsõ szett nagy csatát hozott,
hiába volt többször is jobb helyzetben
Szita, Lindner nyerni tudott. A folytatásban kissé megnyugodott az addig feszülten játszó celli, és megérdemelt
gyõzelmet aratott. (1-1), Kriston – Demeter 3:0 (11, 6, 11) Demeter jól kezdett, de Kriston ezer fokon égve küzdött, és a nagy elszántsághoz eredményes játék is párosult, szettet sem veszítve verte a pécsi játékost. (2-1),
Fazekas – Gerold 3:1 (-8, 15, 2, 6). Gerold kezdett jobban, úgy tûnt, hogy
legyõzheti Fazekast. A második játszmában pár hiba után aztán elgurult a
gyógyszer a pécsi játékosnál, és szinte
nem volt olyan ember a teremben, akivel össze ne veszett volna. Folyamatosan mutogatott (elég csúnya dolgokat) és szövegelt a celli szurkolóknak,
de nem kímélte ellenfelét, sõt olykor a
bírókat sem. Ezzel viszont csak annyit
ért el, hogy a játékra már nem maradt
elég energiája, ezt kihasználva Fazekas
magabiztos gyõzelmet aratott. (3-1).
2. kör: Szita – Demeter 3:2 (9, 11, -8, 3, 7) Szita nagyon akarta ezt a gyõ-

zelmet, és a nagy akarásnak most szerencsére nem nyögés lett a vége.
Demeter kissé enerváltnak tûnt a vége
felé. (4-1) Fazekas – Lindner 2:3 (-6, 5,
3, -8, -12) Hatalmas csatát hozott a két
egykori csapattárs meccse. Fazekas
elõtt volt lehetõség több alkalommal
is, hogy megnyerje a mérkõzést, de a
szinte extázisban játszó Lindner behúzta a második pécsi gyõzelmet.
Nagy fordulópontja lehetett volna ez a
meccsnek, hisz a döntetlen ezúttal sem
a Celldömölknek kedvezett volna. (4-2)
Kriston – Gerold 1:3 (11, -4, -6, -8).
Gerold kissé lehiggadva állt asztalhoz,
és ezúttal inkább a játék foglalkoztatta,
aminek meg is lett az eredménye, hisz
egy pontra felhozta csapatát. (4-3).
3. kör: Fazekas – Demeter 3:2 (8, 9, -8,
-7, 10) Ezen a meccsen is volt izgulni
valónk. Fazekas 2-0-ról engedte vissza
Demetert, és amikor a döntõ szettben
7-2-re a pécsi vezetett, kezdhettünk
aggódni. Szerencsére Fazekas nem ezt
tette, hanem begyújtotta a rakétákat,
és fantasztikus hajrával legyõzte ellenfelét. Természetesen, ahogy már azt a
Demeter elleni gyõzelmeinél megszokhattuk, most is az asztal tetején ünnepelt a celli játékos. Ezúttal azonban
Szita személyében társa is akadt, hisz a
másik asztalon korábban véget ért a
Szita – Gerold meccs, melyet megnyert
a celli, így eldõlt, hogy egy év kihagyás
után újra a CVSE ülhet az extraliga trónjára. (5-3), Szita – Gerold 3:0 (6, 10, 8)
Szita nem sokat engedett Geroldnak,
végig irányította a mérkõzést. (6-3).
Gyõzött: Szita 3, Fazekas 2, Kriston 1, illetve Lindner 1, Gerold 2, Lindner – Gerold páros
Június 2-án és 3-án Szekszárd adott otthont a férfi és nõi extraliga rájátszásának. Az alapszakasz elsõ négy helyezettje idén is két elõdöntõvel kezdett az
elsõ játéknapon, ahol a mieinknek az a
BVSC volt az ellenfele, amelyik az alapszakaszban kétszer is legyõzte Klampár
Tibor együttesét. A délelõtti mérkõzésen a címvédõ pécsiek hatalmas meg-
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lepetésre csak 5-5-öt tudtak játszani a
Szeged ellen, azonban így is nekik kedvezett a Final Four versenykiírása, történetesen, hogy 5-5-nél az a csapat jut
a döntõbe, illetve lesz bajnok, amelyik
az alapszakaszt elõkelõbb helyen zárta.
Az egyik finalista tehát már megvolt,
jöhetett a CVSE csatája a fõvárosi vasutas klub ellen. Ebbõl a párosításból is
csak gyõzelemmel juthattunk a döntõbe, hisz az alapszakaszban a mieink a
3., míg ellenfeleink a 2. helyen zártak.
Klampár Tibor elmondta a találkozó
elõtt, hogy a páros megnyerése nagyon
fontos lenne, hisz egy ilyen kiélezett
csatában nagy jelentõsége van minden
egyes pontnak. Sajnos a várakozásokkal
ellentétben nem jött a páros, viszonylag simán kikapott a Fazekas – Kriston
duó. Egyéniben már jobban alakultak a
dolgok, az elsõ kör végére sikerült kiegyenlíteni, míg a másodikban már 43-as elõnnyel zártunk. A feladat azonban így sem volt egyszerû, hisz az
utolsó kör három meccsébõl kettõt
nyerniük kellett Fazekaséknak ahhoz,
hogy vasárnap esélyük legyen visszahódítani a Pécstõl a bajnoki címet. A
délután talán legnagyobb terhe egy
csapásra Kriston vállára került, hisz miután Szita kikapott a csereként beugró
Do Phuongtól, kötelezõ volt számára a
gyõzelem. Szerencsére nem nyomta
agyon a celli játékost a nagy teher, és
nagyot küzdve megverte ellenfelét.
Közel négy órás meccsen jutott tehát a
másnapi döntõbe a Celldömölk, ahol az
a Pécs volt az ellenfele, amelyikkel az
alapszakaszban kétszer remizett. Ez a
délután sem indult jól, hisz a párosunk
most is alulmaradt a Lindner – Gerold
kettõssel szemben. Az elsõ egyéni kör
aztán nem várt celli fölényt hozott. Szita szoros elsõ szett után magabiztossá
vált, és legyõzte Lindnert, Kriston szettet sem hagyott Demeternek, Fazekas
pedig Geroldot gyõzte le. Gerold saját
magát hozta kellemetlen helyzetbe azzal, hogy folyamatosan a celli szurkolóknak szólogatott be, és mutogatott
nekik mindenféléket. Ezzel kizökkent a
játékból, pedig az elsõ játszma alapján
lett volna esélye megverni Fazekast. A
második kör is celli sikerrel indult, és
ekkor egy kicsit úgy tûnt, hogy akár sima celli siker is születhet, hisz 4-1-nél
Új
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már csak kettõt kellett nyerni a bajnoki
aranyhoz. Az nap egyik legkiélezettebb
csatáját ekkor azonban elveszítette
Fazekas, 5 szettben maradt alul Lindner
Ádámmal szemben. Kriston ellen Gerold már összeszedettebb volt, meg is
tudta szerezni csapata harmadik gyõzelmét. A helyzet egyre nehezebbé
kezdett válni, hisz az utolsó kör 3
meccsébõl kettõt nyerni kellett ahhoz,
hogy meglegyen a végsõ siker. Ez
pedig egy Pécs ellen nem tûnt egyszerû küldetésnek. Szita nagyszerûen
játszva 3-0-ra verte Geroldot, így már
csak Fazekasnak kellett valahogy legyûrnie Demetert. A cellinek 2-0-s elõnye is volt már, de Demeter kiegyenlített, sõt a döntõ szettben már 7-2-re is
vezetett. Ekkor azonban Fazekas megtáltosodott, és fordítani tudott. Kezdetét
vehette az ünneplés, hisz egy év kihagyás után újra a celli játékosok nyakába került az extraliga aranyérme. A
Final Four hétvégéjén két nagy csatát
vívott a Klampár-legénység, és szerencsére mindkettõn a maximumot tudta

nyújtani. Mindkét napnak voltak olyan
pillanatai, amikor csak hajszálon múlt,
hogy a mérleg nyelve merre billen,
ezekben a pillanatokban azonban rendre jó döntéseket hoztak a mieink. A tavalyi bronz után ismét felért a csúcsra a
CVSE, hisz a korábban megnyert Szuperliga után, ezúttal az extraligában is
elsõ helyen zárt.
EXTRALIGA, FINAL FOUR, SZEKSZÁRD
FÉRFIAK – Elõdöntõk:
PTE PEAC-Kalo Méh I. – Floratom Szeged AC Probart I. 5:5
Celldömölki VSE-Swietelsky I. – BVSCZugló I. 6:4
A 3. helyért: BVSC – Szeged 7:0
Döntõ: Celldömölk – PTE PEAC 6:3
NÕK
Elõdöntõk:
Szekszárd AC I. – PET-BAU ASE Orosháza
7:0
Budaörs 2i SC – Budapesti Erdért SE 6:1
A 3. helyért: Erdért SE–Orosháza 6:1
Döntõ: Szekszárd–Budaörs 6:3
»CSUKA LÁSZLÓ
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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!

