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„Vár a víz és
vár a partja...”

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Újra nyit a piac
Augusztus 1-jén újra nyit a piac, az átépítés után új helyszíneken és új idõpontban is folyik majd az árusítás,
ezekrõl is döntött a képviselõ-testület
a július 15-i rendkívüli ülésén.
Lapunk megjelenése után csütörtökön
már a felújított környezetben találkozhatnak a piacon az árusok és a vásárlók. A felújításra kíváncsiak láthatták,
hogy nem csak a piactér, de a környezõ járdák, utak is új burkolatot kaptak, zajlik a parkosítás. Az átalakítás
miatt lesznek árusok, akik a régi helyükre térhetnek vissza, míg másokat
új helyen találnak meg a vevõk, errõl a
képviselõ-testület döntött.
A felújított fedett piacra visszatérnek a
gyümölcsöt, zöldséget, virágot árusító
õstermelõk, akik azonban már nemcsak csütörtökön és szombaton, hanem
kedden is árusíthatnak a piacon. Továbbra is a Géfin téren, a lottózó elõtti
területen árusítanak a mozgóboltáru-
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sok, valamint az eddig is zavartalanul a
templom elõtti területen piacozó árusítók. Új helyre költöznek viszont a fedett piac körül piacozó árusítók, õk a
Hollósy téren kapnak helyet. A fedett
csarnok körüli terület a felújítással
térkõ burkolatot kapott, a díszkõvel lerakott területet szeretnék megkímélni
az autókból kicsorgó olajtól és a sátorvasak rongálásától, és mivel a kirakodó
árusok többsége eddig is a templom
körüli területen volt, ezért ennek folytatásában helyezik el õket. A piac és
környéke átalakításával, sétálóövezetté
válásával, a Szent Benedek Iskola új
épületének megépítésével az iskola és
a rendõrség elõtti területre is ráfért az
átalakítás, ott közösségi teret alakítottak ki utcabútorokkal, ami alkalmas
lesz évente néhány alkalommal elsõsorban helyi terméket árusító „gasztropiac” megtartására is. Ezen a területen
és a piac környékének más részén is
megváltozik a zöldfelület. Sajnos kellett kivágni fákat, nem csak a térátalakítás, de a fák betegsége miatt is, helyettük azonban új facsemetéket, cser-

jéket, virágokat ültetnek, növénydézsákat helyeznek ki és füves területet
alakítanak ki. A parkolókat is átalakították, a rendõrség elõtt szûntek meg,
azonban például a református templom mögött és a lottózó mögötti területen azonban újakat alakítottak ki.
A testületi ülésen foglalkoztak a képviselõk az útfelújításokkal is. A cégektõl
befolyó adóelszámolás alapján a képviselõ-testület úgy döntött, hogy mivel a
város költségvetése engedi, a tervezettnél többet fordít útfelújításra. A felújítások kapcsán azonban még további
egyeztetések kellenek, mivel a Vasivíz
Zrt. jelezte, hogy a szükséges ivóvízvezeték-bekötések cseréjét, a régi vezetékek
lecserélését nem mindenhol tudják idén
megvalósítani. Ahol ez nem megvalósítható, ott késõbb aszfaltozzák az utakat,
egyelõre csak kátyúznak, azonban ahol
idén elkészülnek a cserék, ott elkezdik
az utak aszfaltozását. A testület egyetértett abban, hogy a kórház környékén
több parkolóra van szükség, így a gimnázium és a kórház közötti útszakaszon
további parkolókat létesítenek.
»ÚK

vezett dottójával vitte végig a városon
a Népjóléti Szolgálat bentlakásos idõs

lakóit június 25-én, július 15-én pedig
az idõsek klubja tagjait.
»ÚK

Városnézés dottóval
Közéleti beszélgetések, családi napok,
egészségszûrések, túrák – számtalan
programot kínál a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület a városban élõknek. A különbözõ korosztályokra figyelve évek óta megszervezi
idõsek napja alkalmából, októberben a
hagyományos szórakoztató zenés
programot. Ez így lesz idén is, az egyesület már készül az õszi idõsek ünneplésére, errõl majd késõbb adnak hírt.

Búcsúmise Alsóságon

Élnek városunkban azonban idõsebb
emberek, akik bentlakásos intézményekben élnek, õket hívta meg az
egyesület városi kisvasutazásra. Fehér
László polgármester, illetve Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetõ vezette
körbe az egyesület vendégeit a jókedvû „kisvonatos” városnézésen.
Balogh Zsolt a Celli Szétpillantóra elne-

2019. július 21-én ünnepi búcsúmise
keretében elköszönt alsósági híveitõl
dr. Koltai Jenõ esperes-plébános. Jenõ
atya idén ünnepelte 75. születésnapját idén nyugállományba vonul. 1982
óta szolgált az alsósági Szent Miklós
Plébánián, 2006-tól a Kemenesaljai
Esperesi Kerület espereseként teljesít
szolgálatot. Jenõ atyának ezúton is kívánunk jó egészséget és hosszú életet. Az atya búcsúmiséjérõl következõ
lapszámunkban számolunk be részletesen.
»ÚK
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Az elmúlt évek munkáját összegzik a bizottságok
A képviselõ-testület a bizottságokat önkormányzati feladatainak eredményesebb ellátása érdekében hozza létre. A
képviselõ-testület szerveként a celldömölki önkormányzati rendszerben négy
bizottság végzi ezt a feladatot. A 2014–
2019-es ciklus vége felé haladva a bizottsági elnökök értékelik ötéves munkájukat. Elsõként az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága vezetõit kértük fel értékelésre.

Bakó László (az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke):
– Bizottságunk alapvetõ
feladata az ügyrendi és a
nem pénzügyi természetû ellenõrzési, a közrendvédelmi, kommunikáció-fejlesztéssel kapcsolatos, valamint integrációs és a település külkapcsolati kérdésköröket tartalmazó képviselõ-testületi
döntéseinek elõkészítése, a döntések
végrehajtásának ellenõrzése volt.
Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati képviselõk öszszeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata,
nyilvántartása, kezelése és õrzése is.
Munkánk során véleményeztük az önkormányzati rendelet-tervezeteket, javaslatot tettünk a képviselõ-testület hatályos
rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására és részt vettünk azok elõkészítésében. Figyelemmel kísértük a Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatályosulását, elláttuk a képviselõ-testület mûködésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat,
figyelemmel kísértük a képviselõtestület
határozatainak törvényességét, vizsgáltuk
a testületi határozatok végrehajtását.
A helyi viszonyokra alkalmazott települési
bûnmegelõzési és közbiztonsági koncepciót dolgoztunk ki és ellenõriztük annak
megvalósulását, melyrõl évente beszámoltunk a képviselõ- testületnek. Rendszeres kapcsolatot ápoltunk a polgári védelmi szervezetekkel.
Véleményeztük a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó választásokat, kinevezéseket, megbízásokat, és állást foglaltunk ügyrendi kérdésekben. Javaslattételi
feladatkörünk kiterjedt – az önkormányzat állandó bizottságai elnökeinek bevonásával – a „Celldömölk Város Díszpolgára” cím, „Celldömölk Városért” Érdemérem, és a „Celldömölk Városért” Emléklap adományozására is.
Az ügyrendi bizottság a fenti témakörökhöz kapcsolódóan ebben a ciklusban 118
határozatról döntött. Úgy érzem, joggal
jelenthetjük ki, hogy az ügyrendi bizottság a feladatát hitelesen, és megfelelõ
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szakmai körültekintéssel végezte el. A
munkatervben és a képviselõ-testület által határozatban kijelölt feladatokat, illetve ránk ruházott hatásköröket megfelelõen gyakoroltuk.
Jogi bizottság lévén alapvetõ feladatként
õrködtünk az önkormányzati mûködés törvényessége felett, a többi bizottság zavartalan mûködéséhez biztosítottuk a jogi
hátteret, részt vettünk a különféle megváltozott jogszabályi rendeletek önkormányzati rendeletbe iktatásában. Ezúton
szeretném megköszönni Farkas Gábor
jegyzõ úrnak, hogy üléseinkre mindig
szakszerûen elkészített anyagokat kaptunk. Továbbá köszönetet szeretnék mondani a bizottság képviselõ-testületi, illetve
külsõs tagjainak, hogy megbízatásukat komolyan véve az üléseken megjelentek,
így mindig határozatképesek voltunk.
*
Marics Sándorné (a
Társadalmi, Ifjúsági és
Külkapcsolatok Bizottság
elnöke)
– Bizottságunk alapvetõ
feladatai közt tartottuk
számon az önkormányzat
és a városban mûködõ civil
egyesületek közötti jó kapcsolat kialakítását és fenntartását, a mûvelõdési, oktatási és szociális intézmények mûködésének
nyomon követését, a közmûvelõdés, turizmus és sport területén egyaránt gyümölcsözõ kapcsolatok elõsegítését. Az elmúlt öt évben szemmel láthatóan fejlõdött városunk idegenforgalma, nõtt az
idegenforgalmi adóbevétel is, és mind a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, mind a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ, valamint a Kemenes Vulkánpark látogatói létszáma is emelkedett,
köszönhetõen a turisztikai célú fejlesztéseknek, melyekben javaslattételi jogukkal
élve bizottságunk tagjai is részt vettek.
Rendszeresen véleményeztük a város
éves kulturális rendezvénytervét, illetve
az önkormányzat fenntartásában mûködõ
egészségügyi és szociális intézményekkel
kapcsolatos képviselõ-testületi elõterjesztéseket. Bizottsági munkánk során javaslatot tettünk konkrét szociális jellegû helyi intézkedésekre, az állami, nemzeti és
az önkormányzati ünnepek programjaira,
a kultúra, közmûvelõdés, sport, oktatás
terén kiemelkedõ munkát végzõ személyek kitüntetésére, egyéb, az ágazatot
érintõ kitüntetésekre, a költségvetésben
a kulturális és sport célú elõirányzatok elosztására, figyelemmel kísértük a hátrányos helyzetben élõk élet- és munkakörülményeinek alakulását. Feladatkörünket
érintõen ellenõriztük a város kulturális,
közmûvelõdési, ifjúsági, mûvészeti és
sport tevékenységet, koordináltuk a kul-

turális és sport területéhez kapcsolódó
külkapcsolatokat, a város köznevelési és
kulturális, turisztikai, ifjúsági és sport
programjait.
Rendszeresen egyeztettük az iskolai oktatással, kultúrával, turisztikával, ifjúsággal
és sporttal összefüggõ városi érdekeket,
igényeket, együttmûködve az e területen
mûködõ szakmai és társadalmi szervezetekkel. Jó kapcsolatot tartottunk fent a település kulturális és turisztikai intézményeivel, ifjúsági és civil szervezeteivel,
közremûködtünk az ezeket érintõ fejlesztési tervek kidolgozásában, a kulturális,
turisztikai, sport, kül- és társadalmi kapcsolatokat, ifjúságot érintõ témájú elõterjesztések elõkészítésében. Szintén jó
kapcsolatot ápolva mûködtünk együtt az
idegenforgalom és turisztika területén tevékenykedõ szervezetekkel, különösen a
Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezettel, a Vulkánfürdõvel és a Vulkánparkkal.
Munkánk során javaslatot tettünk a turisztikai intézmény mûködési feladataira, a
támogatott közmûvelõdési tevékenységek körére, a város idegenforgalmának
növelése és minõségének javítása érdekében, a költségvetésrõl szóló rendeletben a kulturális, turisztikai, sport, rendezvényszervezési célokra meghatározott
elõirányzatok felhasználására, figyelemmel kísértük azok végrehajtását. Részt
vettünk a testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében és szervezésében, a helyi ifjúságpolitika kialakításában, a fejlesztési célkitûzések meghatározásában, a jelentõsebb, ifjúságot
érintõ intézkedések végrehajtásának
ellenõrzésében, iskolatámogatási segélyek elbírálásában.
Bizottságunk látta el a Celldömölki Értéktár
Bizottság feladatait is; eredményeinket tekintve a kulturális örökség kategóriában
hat érték került be a tárba: Kemenesalja
Néptánccsoport, Kresznerics Ferenc szellemi öröksége, a Mária zarándokhely, Móritz
Sándor festészete, Soltis Lajos Színház,
Magyar Életrajzi Kalauz. A természeti értékek körébe pedig kettõ: a Celldömölki Vulkán Gyógyvíz, és a Ság hegy a Kráterrel,
valamint a Trianoni Kereszttel.
Bizottságunk feladata még a helyi médiumok (televízió, városi újság, városi honlap)
mûködésének ellenõrzése és koordinálása.
Ennek tükrében támogattuk a Tv-Cell közelmúltbeli eszközbeszerzését, valamint mûsorsugárzásának digitálisra való átállását is.
Bizottságunk szakmai munkája eredményes volt, köszönhetõen a képviselõtestületi, illetve külsõs tagoknak, valamint a civil szervezetek, intézmények
összehangolt, egymást segítõ tevékenységének köszönhetõen.
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Új Kemenesalja » 2019. 07. 26.

» RENDEZVÉNY

Géfin téren gyülekezõ mozinézõk a
2017-es év magyar sikerfilmjét, a
Kincsemet. A hatalmas mozivászon
elõtt leterített mûfüvön piknikezve, a

labbak és az idõsebbek körében is. Az
európai lóversenypályákon versenyzõ
csodalóról és gazdájáról szóló kalandos
történet után a másnap tervezett
elõadást a zivataros idõjárás miatt el
kellett halasztani. Június 29-én aztán
ismét megtelt a városközpont, hogy

székeken és padokon színültig telt a
„nézõtér”. Fehér László polgármester
köszöntötte a megjelenteket, megköszönte a részvételt, hangsúlyozva,
hogy igazi közösségi, családi program
a mozizás, hiszen közkedvelt a fiata-

egy másik sikerfilmnek, a világhírû
Queen együttesrõl, annak frontemberérõl, Freddie Mercury életérõl készült
mozisikernek tapsolhasson a közönség,
együtt dúdolva, énekelve a zenekar
»ÚK
csodálatos dalait.

Sikerfilmek a fõtéren
A szabadtéri mozizás igazi nyári idõtöltés. A PikNik Mozit a Kincsem és a
Bohém Rapszódia fõtéri vetítésével
hozta el városunkba az önkormányzat
június 21-én 29-én.
Celldömölk Város önkormányzata a
CLLD projekt során a Celldömölki Helyi
Akciócsoporthoz benyújtott pályázatával a városavatás jubileumi évében a
városi közösséget megszólító szabadidõs programokat valósít meg. A Celldömölk 40 – aktívan jubiláló városunkban címû, TOP-7.1.1-16-H-103-2/3
azonosítószámú pályázat egyik eleme
volt a szabadtéri mozizás, aminek volt
már elõzõ évi elõzménye. Tavaly a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület és az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület jóvoltából láthatták
a celldömölkiek a Made in Hungária
címû filmet. Az önkormányzat mozihétvégét tervezett két filmmel, de az
idõjárás miatt két hétvégi nap lett
belõle, ami talán nem is baj.
Június 21-én jó hangulatban várták a

„Balaton” – csokiban, népdalokban, és fotókon
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár galériája nyáron sem marad
kiállítás nélkül. Ezúttal Skrabák Szabolcs
fotográfus „Balaton” címû tárlata nyílt
meg július 12-én a közönség számára.
A kiállítás megnyitóra érkezõ közönséget Skrabák Szabolcs és családja stílusosan Balaton szelettel kínálta, majd
továbbra is a magyar tengeren evezve
Radányi Károly, az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanára a tárlat címéhez illeszkedve mi mást, mint
Balatoni népdalokat zongorázott.
A közel ötven fotóból álló kiállítási
anyagot Fehér László polgármester
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A
városvezetõ után maga a fotós, Skrabák
Szabolcs is szólt a megnyitó közönségéhez, aki elárulta, hogy egyik kedvenc
témája a természetfotózás, és mivel
sok idõt tölt a Balatonnál, nagy hatással
van rá mind a tó, mind a környezete;
így most ezekbõl láthatnak ízelítõt, akik
megtekintik a kiállítást. A fotográfus,
mint elmondta, gyerekkorában kezdett
el fényképezéssel foglalkozni, amely a
mai napig egyik kedvenc hobbija maradt. Az akkori, negatívról elõhívással
készült, papírképként nézegethetõ fotókból mára a digitális korszak bekö-

szöntével új távlatok nyíltak meg elõtte
is, melynek segítségével ma is rendszeresen fotóz, próbálva elkapni a megragadó pillanatokat. Mint vallja: „A fotó
arra hivatott, hogy felrázza a
képzelõerõt… Nem elég, ha csupán
emlékeztetõül
szolgál.”
Skrabák
Szabolcs kedvenc témái a természet és

portréfotózás, de városképet és csendéletet is szívesen fotóz. A most kiállított
fotókról a Balaton különféle szebbnél
szebb hangulatai és arculatai köszönnek vissza ránk, melyekben augusztus
8-ig gyönyörködhetünk a mûvelõdési
központ galériáján. A kiállított képek
meg is vásárolhatók.
»REINER ANITA
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programjai mindenki számára ingyenesek. Bakonyi László köszönetét fejezte ki
Celldömölk Város Önkormányzatának,

együtt a roma közösség a városlakókkal, és arról is biztosította õket, hogy a
tervek szerint, sikeres pályázatok esetén
a jövõben számíthatnak a Horváth Elek
utca, valamint az Április 4. utca rendbetételére. A bográcsban elkészült vad-

valamint Fehér László polgármesternek,
és Söptei Józsefné alpolgármesternek
mindenkori támogatásukért. A rendezvény megnyitóján részt vett a város két
elöljárója, köszöntve a roma napra kilátogatókat. Söptei Józsefné örömét fejezte ki, hogy Celldömölkön békében él

disznó, illetve csülökpörkölt elfogyasztása után az este további részében a
„Wörös és Vilike” nevû bálizenész duó
szórakoztatta népszerû mulatós dallamokkal a közönséget a hajnalig tartó
bál keretében.
»REINER ANITA

(hétfõn) Kemenessömjén felé indulnak
a túrák. A 60, illetve 25 kilométeres távú túrákra a 9 órai indulás elõtt lehet jelentkezni, a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület tagjainál fél kilenc-

tõl lehet regisztrálni a mûvelõdési központ elõtti téren. Részletek az egyesület
Facebook-oldalán: www.facebook. com
/cselekvocelldomolk.
»ÚK

Roma nap tizenharmadszor
A Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13. alkalommal rendezte
meg a mára már hagyományossá vált
roma napot. A szórakoztató programok
július 12-én zajlottak a Trója étterem
udvarán.
Több mint egy évtizedes hagyományra
tekint vissza a celldömölki roma nap,
mely minden évben színes programmal
várja közönségét. Idén a rendezvény
kulturális részeként „A cigány” címû darabot tekinthették meg az érdeklõdõk a
Soltis Lajos Színház elõadásában, majd
az este folyamán fõzés és zenés program színesítette az idei évi kisebbségi
napot, melynek célja a roma és nem roma lakosságot közelebb hozni egymáshoz. Mint azt Bakonyi László, a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, Celldömölk
Város Önkormányzata mellett 2006-ban
alakult meg a kisebbségi önkormányzat,
melynek tagjai nem veszik fel tiszteletdíjukat, hanem azt különféle rendezvények, ünnepségek, táborok lebonyolítására fordítják. Így sikerül minden évben
megszervezni a roma napot is, melynek

Bringára fel!
Kerékpáros szomszédolásra hívta a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület a kerékpározni szeretõ celldömölkieket. Június 8-án és július 6-án
két túrát teljesítettek a bringázók.
A „VulkánSág Kult(t)túra” projekt keretében a pályázatban konzorciumi partnerként részt vevõ Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület négy
kerékpáros túrát szervez, amik során
bebarangolják Kemenesalja településeit. A júniusi túrán Borgáta, júliusban pedig Kenyeri felé vették az útjukat a túrázók, érintve a térség többi településeit
is. Fehér László polgármester, az egyesület elnöke fontosnak tartja a kerékpározás népszerûsítését, nem csak a sport,
de az egészségmegõrzés szempontjából
is. A túrákon részt vevõ lelkes kerékpározók jó hangulatban tekerték végig a
35, illetve 40 kilométeres távokat. Bár a
meleg kihívás elé állítja a bringázókat, a
túravezetõk, Kazári József és Fehér Attila
az igények szerinti tempót diktálnak, az
útközbeni frissítésrõl pedig az egyesület
gondoskodik. Aki lemaradt az eddigi kerékpártúrákról, õk is csatlakozhatnak
még, hiszen augusztus 3-án (szombaton) Jánosháza, majd augusztus 19-én
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» KÖZÉLET

Az izsákfai városrész falunapja
Celldömölk Város Önkormányzata, az
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár idén is megrendezte az
izsákfai városrész falunapját, július 20-án.
A falunap rendezvénysorozata a gyerekek
számára már délelõtt kezdetét vette palacsinta-partyval, pónizással, és tûzoltóautó
bemutatóval tarkítva. A délutáni programok sorát a köszöntõbeszédek nyitották
meg, melynek keretében Fehér László polgármester, Marics Sándorné önkormányzati képviselõ, az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület elnöke és Horváth Miklósné részönkormányzati képviselõ köszöntötték

az izsákfai városrész lakosságát. A városvezetõ megnyitóbeszédében a falunap
közösségteremtõ és összetartó erejét
hangsúlyozta, és kiemelte Izsákfa közelmúltbeli (szennyvízhálózat kiépítése) és
jövõben várható (utak felújítása) fejlesztéseit. Horváth Miklósné köszöntõjében elmondta: ez az év jelentõs Izsákfa életében
is, hiszen Celldömölk 40 évvel ezelõtti várossá nyilvánításakor került egy közigazgatási egységbe a várossal.
Miközben elindult az Izsákfa–Mersevát
labdarúgó mérkõzés, a falunap kulturális
programkavalkádja is elstartolt. Az összeállításban elsõként Szalai-Ziembicki Dóra
szórakoztatta örökzöld dalokkal a közönséget, majd az „Operettvarázs” ígért kellemes dallamokat a Pápai Musical Stúdió
elõadásában, akiknek repertoárjában az
operetten kívül néhány táncdal és 20-as,
30-as évekbõl való kuplé is helyet kapott. A Kenyeri Dalkör Egyesület mûsora
egy más hangulatba vezette át a közönséget, hiszen elõadásukban elsõsorban
népdalok csendültek fel. Az ezt követõ
mûsorrész a musical mûfajt szeretõknek
kedvezett, hiszen Kovács Kinga és Szabó
Áron népszerû musicaldalokkal álltak a
publikum elé. Kapui Gyula, az egykori
„Fény” együttes tagja még ma is aktívan
zenél, szaxofonjából ezúttal is nosztalgi-

kus dallamokat varázsolt elõ. A múltidézés után „Sláger-Mixet” hallgathattak a
falunapra kilátogatók a „Csak csajok” formáció, azaz Varga Diána és tanítványai
közremûködésével, akik a retro slágerek
mellé egy-két új dalt is becsempésztek.
Az idei évi falunap sztárvendége a
„Bestiák” volt, akik mûsorukban különbözõ slágerfeldolgozásokkal, mixekkel és
saját jól ismert számaikkal szórakoztatták
népes közönségüket. Az este folyamán a
késõbbiekben a „Potyautasok” zenekar
érkezett fellépõként, majd a résztvevõk
hajnali egy óráig falunapi bálban szórakozhattak, melyhez a zenét Hirsch Zoli
szolgáltatta.

A falunap kísérõprogramjai közt ugrálóvár, arcfestés, kézmûves foglalkozás, és
íjászkodás szerepelt a Ság hegy Íjász és
Hagyományõrzõ Egyesület vezetésével,
valamint folyamatosan közlekedett a
Celli Szétpillantó kisvonat. A Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
tagjai pedig az egészséges életmód jegyében vércukor- és vérnyomásméréssel,
továbbá szabadtéri sportjátékokkal várták az érdeklõdõket. Dr. Kovács Zoltán részönkormányzat-vezetõ újraélesztési bemutatót tartva illusztrálta az újraélesztõ
készülék használati módját is, és örömmel jelentette be, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetõen most már Izsákfára is kerülhet egy defibrillátor, mely a
rendelõ és részönkormányzati iroda közelében kerül majd elhelyezésre.
A falunapi délutánon három bográcsban
fõtt a babgulyás, a végeredménybõl a
jelenlevõk is részesültek, hiszen az
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat mindenkit megvendégelt.

»REINER ANITA
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Újra megdobbant a Ság hegy szíve
A Ság hegy kráterében ötödszörre dobbantak újra az Ataru Taiko japán dobszínház különleges dobjai július 6-án. A
zenei élményt idén a sziklafalra vetített

hegy szívében, ahol az Ataru Taiko ismét egy lendületes, precízen kidolgozott mûsorral lépett közönség elé. A
dobok mellett egyéb autentikus hang-

hasonlóan idén is átütõ sikert aratott. A
keleti kultúra megelevenedését feltáró, éjszakába nyúló programot látványos fény- és tûzjáték tette teljessé. A
sziklafalon megjelenõ fényfestés nonfényfestés tette még látványosabbá.
A nyár legütõsebb élményét ígérte július 6-ra az Ataru Taiko japán dobszínház, mely 2015-ös elsõ Ság hegyi koncertje óta minden évben különbözõ látványelemekkel gazdagított show-val
kápráztatja el a kráterkoncertre érkezõket. A több száz – köztük külföldi – fellépéseket maga mögött tudó együttes
most is látványos és változatos koreográfiai elemekkel tarkított, lendületes
elõadást tárt a közönség elé.
Az öt évvel ezelõtt hagyományteremtõ
szándékkal megszervezett kráterkoncertbõl valóban hagyomány lett, hiszen
a dobok hívó szavára idén is több ezren léptek át az Ataru japán Tori-kapuján, hogy dimenziót váltva vegyenek
részt a vulkán kráterében a nagy dobbanáson. A szombat esti koncert több
mint két órán keresztül szólt a Ság

szerek is helyet kaptak, amit a fellépõk
sajátos ruházata tett egyedivé. A folyamatosan változó színpadkép, az olykor
feszültséget, máskor megnyugvást
árasztó zenei elõadás az elõzõ évekhez

figuratív motívumokkal, ismétlõdõ vulkánkitörések vetítésével tette még látványosabbá az amúgy is magával ragadó produkciót.
»B-VZS

90 évesen is fitten, fiatalos lendülettel
Június 25-én ünnepelte 90. születésnapját Sebestyén Sándorné, akit ezúttal is virágcsokorral, jubileumi kiadvánnyal és miniszterelnöki oklevéllel
köszöntött fel otthonában a városvezetés nevében Farkas Gábor jegyzõ. A sokak által Csöpi néniként ismert mai napig aktív hétköznapokat élõ hölgy 25
évig a gimnázium konyháján dolgozott.
Kereskedõ szülõk gyermekeként született Alsóságon, majd sokáig Kemenesmihályfán élt, ahonnan 1958-
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ban költözött Celldömölkre. Házasságából egy lánya született, de mára már
két felnõtt unokája és 24 éves dédunokája is örömére szolgál. A család „szupernagyija” 90 évesen is korát meghazudtolva éli mindennapjait, azt mondja
sosem unatkozik. Pityervárban naponta
200 tyúkkal foglalkozik, otthon süt-fõz,
bevásárol és a házhoz tartozó kertet
sem hanyagolja el, kapál, ültet, virágokat nevel. Csöpi néni 26 éve megözvegyült, de lánya és a szinte már csa-

ládtagnak számító közeli barátai hetente látogatják, unokájával, dédunokájával pedig együtt él, így társaságból
»B-VZS
sincs hiánya.
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» PÁLYÁZAT

Olaszországban és Németországban jártak a diákok
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 3. alkalommal lett Erasmus+
pályázat nyertese 2018-ban. Az iskola
tanulói az Old roots, new stories, Europe címû projekten dolgoznak együtt
német, olasz és spanyol társaikkal két
éven keresztül.
A program összesen 96 tanulót mozgat
meg, mivel minden országból 24 tanuló vesz részt a közös munkában. Az
elsõ projekttalálkozó 2019 februárjában, Olaszországban, Andriában volt,
ahova Hérincs Frida 10. A, Hajba Klaudia 10. B, Tarczi Kinga 10. H, Barabás
Hanna és Végh Anna 9. A, valamint
Fonyó Máté, Horváth Erik, Ódor Máté 9.
B osztályos tanulók repülhettek. A
program során Szakácsné Bindics Tünde és Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó tanárnõk mentorálták a tanulókat.
A második projekttalálkozóra 2019 májusában Németországban, a projekt koordinátor iskolájában, a Wertingeni Gim-

ERASMUSOS DIÁKOK OLASZORSZÁGBAN

náziumban került sor. Nyolc tanuló: Baranyai Kristóf 10. B, Csótár Csaba 10. H,
Horváth Vivien, Schinkovics Eszter,

Lenner András, Takács Ábel, Pirka Dominik, Janzsó Soma 9. B osztályos tanulók képviselték Magyarországot, Hasprai
Melinda és Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó
tanárnõk kíséretében. A résztvevõk a
közös európai gyökerek feltárásán és
bemutatásán angolul dolgoztak nemzetközi csoportokban.
A munka során fontos ismereteket szereztek, együttmûködési képességük és
angol nyelvismeretük fejlõdött, a kirándulások és a közös programok alkalmával pedig sok élményben volt részük. A
következõ nemzetközi találkozó novemberben lesz, Spanyolországban.
»CBG

NÉMETORSZÁHI PROJEKTALÁLKOZÓ

Aktívan a vakáció idején is: bábos, focis és Tesz-Vesz alkotótábor
Július elsõ két hetében három sikeres tábort bonyolított le a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár. Ezúttal
bábos, Tesz-Vesz alkotó, és focis tábor zajlott az intézmény szervezésében.
Július 1. és 5. között került sor a bábos
táborra, melyben elsõsorban a Tücsök
bábcsoport tagjai vettek részt, de más, az
alkotás ezen formája iránt érdeklõdõ diák
is jelentkezhetett. Így közel húsz gyerek
adózhatott a bábkészítés örömeinek,
ezenkívül interaktív foglalkozások, szerepjátékok, mozizás, fürdõzés várta a
résztvevõket. A heti programban egy nap
kirándulás is szerepelt, melynek kereté-

ben lovasfogaton utazva keresték fel a
nemeskocsi levendulaházat.
Július 8. és 12. között két tábor is lebonyolításra került a mûvelõdési központ
szervezésében. A több mint tíz éves
múltra visszatekintõ Tesz-Vesz tábor az
alkotó és kézmûves gyerekek tábora,
melyben idén 12-en vettek részt. Az ide
jelentkezõ kicsiket és nagyobbakat
kézmûves és kreatív alkotó mûhelyfoglalkozások, különféle túrák és kirándulások várták a természetben.
A mozgékony, sportot kedvelõ gyerekek
szünidei programkínálata a 25 fõt számláló focistábor volt, melynek során délelõttönként labdarúgó edzések zajlottak,

házibajnokságot rendeztek a csapatszellem erõsítése, valamint közösségépítés
céljából, délutánonként pedig a fürdõt
vették célba, tovább folytatva a sportolást
strandfoci keretében, és a vízilabdázás rejtelmeibe is belekóstolva.
A két egymással párhuzamosan futó tábor résztvevõinek közös program is jutott, hiszen kalandparkban jártak, valamint a Ság hegy Íjász és Hagyományõrzõ
Egyesületnél vendégeskedtek Tokorcson,
ahol megismerkedhettek az íjászkodással, hagyományos szabadtéri népi játékokkal és szalonnasütés is szerepelt a
programjukban.
»REINER ANITA
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„MÁRIÁT DICSÉRNI HÍVEK JÖJJETEK”
Ünnepi szentmisék celldömölkön augusztus hónapban

Augusztus 13. kedd 18.00 Fatimai engesztelés
Dr. Török Csaba professzor, a MKPK tévéreferense

Augusztus 15. csütörtök A templombúcsú ünnepe
10.00 Ünnepi szentmise a kegytemplomban
Dr. Török Csaba

18.00 Ünnepi szentmise a Romtemplomnál
Dr. Várszegi Asztrik püspök

Augusztus 24. szombat 1Uton zarándoklat
18.00 A Mariazell-i kegyszobor másolatának megáldása
Dr. Székely János szombathelyi püspök
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» MÛVELÕDÉS

Évadot zárt a Soltis Lajos Színház
A Soltis Lajos Színház társulata megtartotta hagyományos évadértékelõ rendezvényét. Az elmúlt szezont lezáró
programra június 16-án került sor a
színházban.
A jövõre negyvenéves fennállását
ünneplõ Soltis Lajos Színház immár 39
színházi évadot tudhat maga mögött. A
lezáruló idény értékelése mindig júniusban történik, amikor Nagy Gábor
társulatvezetõ számadatokkal alátámasztva számol be a színház aktív és
sokrétû tevékenységérõl.
A 2018/2019-es évad a konkrét számok tükrében: 158 elõadás 19.970 nézõ elõtt. Saját elõadás: 139, 18.667 nézõvel. Fogadott elõadás: 19, 1.303 nézõnek. Külföldi elõadások száma: 23,
4.298 fõ nézõnek.
Az évadban legtöbbször Piller Ádám
állt színpadra (130 elõadás). Õt követi,
alig lemaradva Tóth Ákos (129 elõadás), harmadik helyen Horváth Nóra
áll (92 elõadás).
A társulat szavazatai alapján az évad
színésze: dr. Temesi Zsolt. A színház
erõs oszlopa díjban részesült: Horváth
Nikoletta és a Gregorich szülõk. A szín-

ház sarokköve díjat Nagy Zsuzsi és
Bruckner Roland érdemelte ki. A tavalyi évadzárón Boznánszky Anna által
alapított „kis Tündérkém-díjat“ idén
Marton Mercédesznek ítélték oda.
S hogy a számok mögött komoly teljesítmény is van, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint a különbözõ fesztiválokon
történõ eredményes részvétel. Ezek
egyike a harmadéves stúdiósok pécsi
Országos Diákszínházi Fesztiválon való
sikeres szereplése, ahonnan megosztott fõdíjat, valamint három színészi díjat is elhoztak, ezenkívül pedig színházi
formanyelv használatukért is elismerésben részesültek. A társulat évek óta
visszatérõ vendége a Komlói Amatõr
Színházi Találkozónak, ahonnan három
éve sorozatban fõdíjjal térnek haza.
Ezúttal „A cigány” címû elõadásuk ért
aranyat. Emellett a társulat megkapta
a „Pál István diplomát” is „Szentivánéji
álom” címû elõdásáért. (amatõr színjátszó fesztiválokon aranyminõsítéses,
vagy fõdíjas produkciók kerülnek be a
„fesztiválok fesztiváljára”, melynek fõdíja ezen diploma). Az évad ünnepélyes lezárásával nem szünetel a munka
a színháznál, hiszen kezdetét vette az

úgymond nyári szezon, amely szakmai
táborokat, szerepléseket, új elõadások
próbáit egyaránt tartalmazza. A továbbiakban az összes sikeres és népszerû
darabját (Vaknyugat, Szentivánéji
álom, Liliomfi, A cigány) repertoáron
tartja a társulat, de újak is várhatóak,
elsõsorban a gyermek elõadások terén.
Augusztus 13-án kezdõdik például „A
legkisebb boszorkány” címû Lázár Ervin
mese színrevitele, melynek bemutatója augusztus 31-én lesz. Az évadzáró
keretében Nagy Gábor a patrónusok
egész évadban nyújtott segítségét is
megköszönte. Fõ támogatók: az Emberi
Erõforrások Minisztériuma, a Nemzeti
Kulturális Alap, valamint Celldömölk
Város Önkormányzata. Az eseményen
részt vett Fehér László polgármester és
Söptei Józsefné alpolgármester is, az
önkormányzat részérõl további támogatásról biztosítva a társulatot.
Amint látható a városban, a piac felújításával a színház környéke is megújul. A
külsõ környezet szebbé tételével párhuzamosan szeretnék folytatni az épületen belüli szépítést is. Ennek elemei a
padlástér beépítése a szélesebb körû
helykihasználás miatt, a nézõtér megemelése a hatodik sortól felfelé, valamint mozgáskorlátozott WC kialakítása.
»REINER ANITA

Tücsök és macska – avagy „A macskacicó” a Tücsök Bábcsoporttól
Mint azt már megszokhattuk, a Nagy
Márta vezette Tücsök Bábcsoport mindig újabb, sikergyanús produkcióval
rukkol elõ. Az idei tanévben sem volt ez
másként, legújabb darabjuk „A macskacicó” címû népmese feldolgozás.
Az eddigi évekhez hasonlóan a 2018/
19-es tanév is nagyon mozgalmas volt
a Tücsök Bábcsoport számára. A tízfõs
csoport létszáma ugyan évrõl évre változatlan, de összetétele változik. Tanév
közben (félévkor) elköltözés miatt, átmenetileg kilencen lettek, de néhány
hét múlva ismét kiegészült a csoport
tíz fõre. Mint arról Nagy Márta csoportvezetõ beszámolt: – Szükség is volt
minden kézre, mert az idei versenydarab hossza éppen duplája volt a tavalyinak. „A macskacicó” címû történet
egy elvarázsolt királylány és egy félárva királyfi egymásra találásáról szól. A
kesztyûsbábbal és botos bábbal elõadott darab bábjai és díszletei a csoportvezetõ tervezõi és kivitelezõi munkáját dicsérik. A díszleteknél Remete
Kálmán segített.
A bábcsoport „A macskacicó”-val május
folyamán már többször szórakoztatta
az iskolai napközis csoportokat. Május

17-én pedig Kismaroson mutatták be a
Dunakanyar Báb- és Színjátszó Fesztiválon, ahol kiérdemelték a fesztivál
legjobb díszletéért járó díjat. A tanév
legfontosabb versenye június 7–8-án
zajlott Egerben. A Gyermekbábosok
XXVI. Országos Fesztiválján ezüstminõsítést kapott a Tücsök Bábcsoport.
Az elmúlt tanév munkáját értékelve
Nagy Márta elmondta: – Nemcsak a
versenyre készültünk az elmúlt tanévben, hanem a versenyen kívüli fellépések is színesítették a szakköri tevékenységet. Szeptemberben a „Kemenesaljai Õsz” rendezvénysorozatába
kapcsolódtunk be, decemberben pedig
az adventi gyertyagyújtáson is szerepelt a csoport. Az iskolai „Ki mit tud?”on és a „Diák Szín Tér”-en UV-s technikával bûvölték el a közönséget a bábo-

sok, valamint a Tulipán Fesztiválon és a
Dömölki Napokon is aktívan részt vettek. Tájelõadásaink is adódtak: Káldon
a Bábszínházak Világnapja alkalmából
adtunk mûsort, Nemescsón és Nemesbõdön pedig a gyermeknapon szerepeltünk... Sikeres mûködésünkhöz elengedhetetlen a segítõk és támogatók
jelenléte, akiknek ezúton szeretnék köszönetet mondani. A bábjáték nagyon
anyagigényes mûfaj. A díszletek és a
bábok elkészítéséhez az anyagok, festékek megvásárlásához a KMKK nyújtott anyagi támogatást, valamint utazásainkat is segítette. Köszönet ezért
Pálné Horváth Mária igazgatónõnek.
Továbbá a Sárvári Tankerületi Központ
igazgatója, Rozmán László; a Termotel
Kft. tulajdonosa, Bakó László; a Celldömölki Városi Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége, valamint a Celli Sághegyalja Zrt. elnöke, Dr. Pörneczi Károly és Kemendi Gábor is szponzorálta
a csoportot. A Tücsök Bábcsoport tagjai
2018/19-ben: Hajba Kíra, Sarlós Krisztián, Horváth Eszter, Berki Márton, Ölbei Botond, Remete Regina, Remete
Dávid, Nagy Korina, Egri Noel, Egri
Tifani.
»REINER ANITA
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Országos bajnoki cím történelmi fegyverekkel
2019. június 22–23-án Sarlóspusztán
rendezték a történelmi fegyveres országos bajnokságot. Ebben a kissé még
talán ismeretlen sportágban van celldömölki érdekeltség is, hisz városunkat
Hencz Kornél képviseli, méghozzá igazán eredményesen. Vele beszélgettünk
a legutóbbi nagy versenye kapcsán.

»Kezdjük talán azzal, hogy beszélj nekünk arról, hogy milyen versenyen vettél
részt, és milyen eredményeket értél el?
– Júniusban, Sarlóspusztán volt az Elöltöltõs Fegyveres-, és a Magyar Sportlövõ Szövetség országos bajnoksága,
ami egyben válogató is volt az idei
Európa-bajnokságra, aminek szintén ez
a lõtér ad otthont, idén augusztusban.
Különbözõ történelmi fegyverekkel két
országos bajnoki címet, egy második és
egy harmadik helyet sikerült elérnem.
»Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt? Milyen fegyverekkel, milyen célokra és távolságról kell lõni?
– Történelmi fegyvernek az 1945-ig bezárólag gyártott fegyverek minõsülnek,
tulajdonképpen a Kalasnyikov elõttiek
mind ide tartoznak. A huzagolatlan,
huzagolt, kanócos- és kovás puska,
csappantyús puska, illetve még a II. világháború fegyverei is. Pisztollyal 25 és
50 méteres távolságokra lévõ lõlapra
kell lõni, puskával pedig 50 és 100 méteres számok vannak.
»Hogy jött az indíttatás, hogy kerültél
közel ehhez a sporthoz?
– Mindig is szerettem a történelmet, illetve úgy gondolom, hogy a mi korosztályunkban mindenki kedvelte a cowboyos és westernfilmeket. Ezekben a
filmekben például elöltöltõs, hatlövetû
revolvereket használnak, és az én
sportágamban ezzel a fegyverrel van
50 méteres versenyszám, ami egy revolvernek elég komoly távolság.
»Mióta ûzöd ezt a sportot, milyen jelentõsebb eredményeid vannak?
– Magyarországon 2004 óta lehet ezekkel a fegyverekkel törvényesen lövészetet folytatni, illetve versenyeket
rendezni. Én abban az évben el is kezdtem ezt a sportot, nagyon hamar megtetszett. Saját magam is meglepõdtem
azon, hogy 2007-ben Parmaban egy
Eb-n, huzagolatlan kovás muskétával
rögtön egy 14. helyet sikerült elérnem.
2004 elõtt hobbi szinten modern fegyverekkel is lõttem, de nem olyan rendszeresen, mint ezekkel. Fontos szakmai
állomás volt számomra az is, amikor
2016-ban, Sarlóspusztán rendezték a
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világbajnokságot, és ott egy 100 méteres lõpályán lehettem lövészetvezetõ.
Idén augusztusban Európa-bajnokságot
rendezünk, ezen lövészetvezetõként és
bíróként is tevékenykedem majd.
»Milyen fegyvereid vannak, illetve milyen fegyverekkel versenyzel?
– Fegyverem sokkal több van, mint
amilyen fegyvernemben rendszeresen
versenyzem. Azt mondják, hogy mindenkinél csak az a kérdés, hogy melyik
az elsõ fegyver, amit megvásárol ezek
közül, mert utána már nem tudja megállni, hogy csak ez az egy legyen, több
fajtát is beszerez. Én az elmúlt évek folyamán inkább elmozdultam a kovás
fegyverek felé, szinte ez a típus a
tûzfegyverek kezdete, hisz ez elõtt
csak a kanócos puska és pisztoly volt.
»Igényel-e ez a fegyvernem speciálisabb felkészülést, mint mondjuk a hagyományos lövészet?
– Talán a legfontosabb, hogy egy modern fegyverbe készen kapod a lövedéket, míg itt teljesen a kezdetektõl magad tudod összeállítani a saját kombinációdat. Te tudod eldönteni, hogy menynyi, és milyen típusú lõport töltesz bele
azok közül, amilyeneket lehet kapni, továbbá azt is, hogy milyen lövedéket
használsz. Nem mindegy a tapasz vastagsága sem, hisz egy szorosabb tapasszal a lõtávolságot tudod növelni.
»Az idei országos bajnokságon Te is
több versenyszámban indultál, mi a

különbség ebben a sportágban a különbözõ számok között?
– Különbség van a fegyverek típusa között, kaliberében, a töltet nagyságában. Lehet különbség a felszerelésben,
hisz bizonyos számokban lehetõség
van modern kiegészítõk használatára,
mint például a mellény, vagy lövész
szemüveg. A körülmények változtatása
lehetõvé teszi, hogy egy fegyverrel
akár több versenyszámban is indulhass. Lehet, hogy ugyanazzal a fegyverrel egy versenyszámban a hagyományos gömb lövedékkel tudsz indulni, a másikban pedig egy modernebb,
konikális lövedékkel.
»Mennyire népszerû ez a szakág,
mennyien foglalkoznak vele?
– Elég sokan foglalkoznak vele, versenyre azonban kevesebben járnak. Egy-egy
országos versenyre általában csak azok
mennek el, akik úgy gondolják, hogy
van esélyük komolyabb eredményt elérni. Én például a csepregi lövészklub
tagja vagyok, ott 60-80-an járunk lõni,
versenyekre viszont nagyon kevesen.
»Milyen terveid vannak ebben a sportban, mire készülsz most?
– Mint említettem, idén augusztusban
hazai rendezésû Európa-bajnokság
lesz, ezen nem csak bíróként fogok jelen lenni, hanem két versenyszámban
el is indulok versenyzõként. Huzagolatlan kovás muskétával a mezõny elsõ
harmadába szeretném ezúttal is beverekedni magam, ez a kedvenc versenyszámom. Ezen kívül huzagolt kovás
puskával is lõállásba lépek.
»CSUKA LÁSZLÓ

Értesítés
A méhpusztulásos
esetek bejelentésérõl
Az Agrárminisztérium tapasztalatai
szerint az elmúlt években csupán a
méhpusztulási esetek töredékérõl
tájékoztatták a hatóságokat. A szakszerû kivizsgálás érdekében a szakminisztérium kéri, hogy a méhelhullásokat a méhészek azonnal jelezzék, annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel kerüljön feltárásra az
állatok pusztulásának oka.
Ha valaki méhelhullást tapasztal,
hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát: 0680/263-244.
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Új edzõteremmel bõvült Celldömölk. A
Vulkán Gyógy-és Élményfürdõn üzemelõ Active Gym Fitness Wellness minden izomcsoportra gyúrókat kiszolgál.

örömét fejezte ki, hogy a szállodavendégek részére komplett konditerem létesült, mint ahogy Lóránt Gábor ,a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ igazgatója

Súlyemelõ Szövetség elnöke is, aki elmondta, hogy az emberek egészségének megõrzése szempontjából is fontos szerepet töltenek be az edzõtermek. A teremben lévõ géppark
nõknek és férfiaknak is szolgál egyéni
elvárásoknak megfelelõ eszközökkel. A

A sport mára már divatos kikapcsolódás lett és Celldömölkön is egyre több
a lehetõség a mozgásra. Ennek egyik
új helyszíne lehet az Active Gym Fitness Wellness edzõterem, mely a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ elsõ emeletén található. A konditerem minden
izomcsoportra gyúrókat kiszolgál, akár
állóképesség javításról, akár fogyásról
van szó, mindenki megtalálja a számítását – mondta az átadón Szakos Béla,
a terem tulajdonosa, hozzátéve, hogy
az úszással kiegészülve szerencsés
ötvözõdése lehet a szabadidõs sportolási lehetõségeknek. A konditerem bemutatkozásán részt vett Fehér László
polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester valamint Marics Sándorné önkormányzati képviselõ, akik örömmel
nyugtázták, hogy egy újabb vállalkozás
jött létre a sport eme területét kedvelõk részére. Klára Ágnes, a Jufa Vulkán Termál Resort igazgatója szintén

is pozitívan nyilatkozott a beruházásról,
melynek szívesen adott helyet a fürdõ,
hisz ezzel gyarapodott a vendégek
jobb kiszolgálásának köre. Az átadáson
részt vett Hencz Kornél, a Vas megyei

konditerem 9 órától este 21 óráig tart
nyitva, természetesen a fürdõbe, illetve a szállodába érkezõket is szeretettel
várja akár rekreációs célra is.
»B-VZS

Új fitness terem nyílt Celldömölkön

Új székek a stadion lelátóján
Zajlik a CVSE sportkomplexum teljes
felújítása, aminek a pályarekonstrukció, az épület vízszigetelése, a centerpálya világításának kiépítése, az öltözõblokk felújítása mellett a lelátó felújítása, befedése is része. Az eredeti
elképzelések szerint a régi kék-sárga
mûanyag székek kerültek volna vissza
a lelátóra, azonban rossz állapotuk miatt ez nem megoldható.
Június 20-án a stadionfelújításról tartott
sajtótájékoztatót Fehér László polgármester, Gasztonyi Csaba, a CVSE elnöke
és Sebestyén Attila, a labdarúgó-szakosztály vezetõje, ahol Dummel Ottó, az
önkormányzati hivatal mûszakiirodavezetõje mutatta be a beruházást. Akkor a jelenlévõ szponzorok, cégvezetõk, sportvezetõk, egykori sportolók,
magánszemélyek éltek az ajánlattal, és
Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

névlegesen megvásárolták a lelátóra
való székeket, darabonként ötezer forintért. Azóta a stadion ünnepélyes átadásának idõpontja is kiderült: szeptember 21-én este villanyfényes mérkõzésen avatják fel a felújított létesítményt. Gasztonyi Csaba elnök és Sebestyén Attila szakosztályvezetõ azzal
a felhívással élnek a sportszeretõ közösség felé, hogy a szeptember 21-i
avatásig vásároljanak székeket, illetve
kérik, hogy az addigi mérkõzésekre
ötezer forintért vásároljanak belépõjegyet, amivel névlegesen egy széket
is megvásárolnak. (A vásárlásról nyugtát kapnak a befizetõk, illetve a
11747044-20014074-00000000 bankszámlaszámra lehet utalni az összeget.) Jövõre a lelátóval szemközti területen is kialakítanak álló- és ülõhelyeket, a névleges székvásárlással ezt

az ügyet is támogatják. A sportvezetõk
elõre köszönik a támogatást, és azt a
bejelentést teszik, hogy a szeptember
21-i mérkõzésre minden érdeklõdõt
várnak, a belépés az alkalommal ingyenes lesz.
»ÚK
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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!
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Celldömölkön az ipari parkban,
õrzött telephelyen 320 m2-es
csarnok/raktár és iroda
helyiségek kiadók.
Érdeklõdni: 06/20 9328895

