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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Költségvetésrõl, gazdasági társaságok üzleti terveirõl
A város ez évi költségvetésérõl, az önkormányzati gazdasági társaságok üzleti terveirõl és a városi nagyrendezvények tervezetérõl is tárgyalt a városvezetõ grémium a február 12-i ülésén.
Idei elsõ soros ülését tartotta Celldömölk önkormányzatának képviselõ-testülete, az ülésen köszöntötték a díszdiplomás Lenner Józsefet, és elfogadták
a 2020. évi költségvetést, mindkét témáról külön írásban olvashatnak lapunk
olvasói. A képviselõ-testület vendége
volt Marton Ferenc, a Vas Megyei
Közgyûlés alelnöke, aki a januárban
megtartott, a megyei közgyûlés és a
városi önkormányzat által szervezett
megyebálról számolt be. Megköszönte
a magas szintû szervezést – a rendezésben a mûvelõdési központ segítette az
önkormányzatokat, helyszínül a JUFA
Hotel szolgált –, és sikeresnek ítélte a
megye életében immár hagyományos
társadalmi eseményt, ami jótékony célokat is szolgált.
Fehér László polgármester egy jeles
évforduló kapcsán is a megye és a város együttmûködését vázolta fel. Száz
éve, június 4-én írták alá a trianoni
békeszerzõdést, ami hazánkat tekintve
tragikus következményekkel járt. A város vezetése megkereste a megyei önkormányzatot egy közös emlékezõ ünnepség megtartására a Ság hegyen álló, Magyarország legmagasabb Trianon-emlékmûvénél.
A két ülés között történtekrõl beszámolva a városvezetõ tájékoztatott arról, hogy a legutóbbi megyei közgyûlésen a Markusovszky kórház fõigazgatójától, dr. Nagy Lajostól kérdezte
meg, megmarad-e a celldömölki kórházban a szülészet. A kórházigazgató
válaszában elmondta, hogy elõkészületek folynak a szülészeti osztály megszüntetésére, azonban annak idõpontját még nem jelölték ki. Fehér László
emlékeztetett arra, hogy korábban a
vezetésével aláírásokat gyûjtöttek a
városban és a térségben a kórház aktív
ellátásának megtartásáért, azonban a
kormány nem vette figyelembe az itt
élõk akaratát, az önkormányzatoknak
pedig nincsen ráhatása az állami feladatellátásra. A polgármester elmondta továbbá, hogy az elmúlt idõszakban
egyezettek a Pityervárban, a Botond
utcában lévõ vállalkozások képviselõivel az út minõségének javításával, valamint a VasiVíz Zrt. képviselõivel az

ivóvízminõség-javításra irányuló projektrõl is.
Söptei Józsefné alpolgármester a Pogyebrádban tett látogatásról tett említést, a cseh városba a szeptemberi
kapcsolatfelvétel és a novemberi, cseh
küldöttség celldömölki vizitációja után
került sor. Az alpolgármesteren kívül
Marics Sándorné képviselõ és Farkas
Gábor jegyzõ utazott Pogyebrádba
meghívásra, a fürdõvárosi kapcsolat kialakítása az elsõdleges cél.
A képviselõ-testület foglalkozott a száz
százalékban önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, a Vulkán Gyógyés Élményfürdõ Üzemeltetõ Kft., a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú
Kft., a Kemenes Szolgáltató Kft. üzleti
terveirõl. A Vulkán fürdõ mûködtetéséhez 64 millió forintot tesz hozzá az
önkormányzat, amibõl idén egyebek
mellett vízi játszótér kialakítását is tervezik. A többi társaságé mellett a testület elfogadta a Celli HUKE Nonprofit
Kft. üzleti tervét is. A cég az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozójaként végezte tavaly márciusig a közszolgáltatást, azonban üzleti
elszámolások miatt még mûködteti az
önkormányzat a céget.
Lakossági hozzászólások is voltak a piac környéki forgalmi rend felülvizsgálata kapcsán, ütköztek a vélemények a
parkolás vonatkozásában. A piac környéki üzlettulajdonosok kérelmezték a
korábbi parkolási rend visszaállítását, a
végeredmény azonban a városfejlesztési bizottság által is támogatott határozati javaslat lett, miszerint a fedett

piac elõtt meglévõ parkolóhelyek számát nem bõvítik, és megerõsítették,
hogy érvényt kell szerezni a parkolók
használatában 30 perces idõkorlátnak
24 órában, ami az üzlettulajdonosokra,
a vásárlókra és a piac környékén lakókra egyaránt vonatkozik.
Farkas Gábor jegyzõ adott tájékoztatást
arról, hogy az építésügyi hatósági feladatokat 2020. március 1-tõl a kormányhivatalok fogják ellátni, ez ügyben megszületett a feladatátadás kapcsán felmerült ingó és ingatlan vagyon
átadását tartalmazó megállapodás.
Elfogadta a városvezetõ grémium a város idei nagyrendezvényeinek terveit,
ami több mint negyven programot tartalmaz, a rendezvényekrõl külön írásban tájékoztatjuk olvasóinkat.
Az ülésen tájékoztatták a celldömölkieket a városi óvodával és a bölcsõdével kapcsolatos szervezést érintõ idõpontokról is, amelyeket a két intézményt fenntartó társulás társulási ülésein fogadtak el. A Celldömölki Városi
Óvodában 2020. április 20–21-én 8 és
16 óra között tartják a beiratkozást, a
celldömölki városrészen a Koptik utcai
székhelyóvodában és az alsósági tagóvodában. A Celldömölki Városi Óvodában a nyári zárvatartás ideje a következõ: a Vörösmarty utcai tagóvodában: 2020. június 15-tõl július 19-ig, a
Koptik utcai székhelyóvodában és az
alsósági tagóvodában: 2020. július 20tõl augusztus 3-ig tartanak zárva. A
Népjóléti Szolgálat Bölcsõdéjében és a
Kisvakond Mini Bölcsõdében 2020. július 20-tól augusztus 9-ig lesz a nyári
zárvatartás.
»ÚK
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Beruházásokra, felújításokra is költenének, de nehézségekkel is szembe kell nézniük
Mintegy három és fél milliárd forint
költségvetéssel dolgozik idén a város.
Az intézmények mûködtetése és a
fejlesztések megvalósítása elsõdleges
cél, ám a költségvetési tervezési folyamat végén problémaként merült
fel a pénzügyminiszter bejelentése az
iparûzési adó várható átalakításáról,
ami az adóbevétel csökkenését vonhatja maga után.
A képviselõ-testület 1/2020.(II.13.)
számú rendeletével február 12-én elfogadta Celldömölk város 2020. évi
költségvetését 3.564.808 ezer forint
bevételi és kiadási fõösszeggel.
A képviselõ-testület ülésén Mesterházyné Kovács Lilla foglalta össze a költségvetés fõ összegeit.
Elmondta, hogy beruházásokra bruttó 1
milliárd 383 millió 319 ezer forintot
terveznek, nagyobb részt pályázatok
által finanszírozott, mintegy 120 millió
forint visszaigényelhetõ áfa, 130 és fél
millió forint pedig önerõként szükséges. Hiteltörlesztéssel kell számolni a
gimnázium tetõfelújítására 2015-ben
tízéves futamidõre felvett, 40 millió forint összegû beruházási hitel, a 2017ben felvett 20 millió forint hitel a P+R
parkolók építéséhez, valamint a fogorvosi rendelõk és a védõnõi szolgálat kialakításához felvett 25 millió forintos
beruházási hitel miatt.
A 2020. évi költségvetés bevételi forrásait az intézményi mûködési bevételek, a helyi adók, az átengedett
központi adók és az önkormányzatok
központi támogatásai jelentik. Az
adóbevételt 827 millió forinttal tervezi az önkormányzat.
Az irodavezetõ a bevételek vonatkozásában az iparûzési adót érintõ, a
pénzügyminiszter által elõrevetített
tervezett változtatásokról adott tájékoztatást. Hangsúlyozta, hogy az
iparûzési adóból származó bevételt
csökkentheti, ha a tervek szerint a cégek az amortizációs összeget leírhatják az adóalapból, ami Celldömölk
esetében legalább ötvenmillió forint
bevételkiesést jelentene. További negatívum lehet az, ha már idén eltörlik
a cégek adófeltöltési kötelezettségét,
ebbõl 2019. decemberében mintegy
27 millió Ft bevétele volt az önkormányzatnak.
Fehér László polgármester a tervezettel kapcsolatban megjegyezte, hogy
véleménye szerint az ellenzéki veze-
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tésû fõvárost érintõ politikai döntés
születhet, amit azonban minden település vesztesként lesz kénytelen elszenvedni, így Celldömölk is, amenynyiben az iparûzési adó egy része leírható lesz, és emiatt bevételtõl esnek el az önkormányzatok.
Söptei Józsefné alpolgármester is azt
hangsúlyozta, hogy bár bizakodó volt
a tervezés idõszakában a költségvetés stabilitását illetõen, a pénzügyminiszteri tervezet megjelenése ezt a
bizakodást megingatta. Mint mondta,
a települések elkészítették a költségvetésüket, megtervezték az adóbevételüket, s ha ezután az iparûzési adó
átalakításával csökken az idei adóbevétel, az nehézségeket okoz a költségvetés betartását illetõen.
Az alpolgármester az intézmények
mûködtetésének pénzügyi finanszírozásáról tájékoztatott. Celldömölk Város Önkormányzata az Önkormányzati
Hivatal mellett a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárt, a Városgondnokságot és a Kemenes Vulkán
Parkot mûködteti intézményként.
Összesen 113 millió 288 ezer forint
feladatalapú finanszírozást ad az állam a mûködtetéshez, amit az önkormányzatnak 469 millió 201 ezer forinttal kell kiegészítenie.
Intézményfenntartó társulásban tartja
fenn a Celldömölki Városi Óvodát és a
Népjóléti Szolgálatot.
A Népjóléti Szolgálat mûködtetéséhez
352 millió 636 ezer forint állami támogatás mellett 61 millió 147 ezer forin-

tot, a Celldömölki Városi Óvoda mûködtetéséhez a 256 millió 981 ezer forint állami finanszírozás mellett 37
millió 135 ezer forintot biztosít a képviselõ-testület.
Az önkormányzati gazdasági társaságok mûködtetésének támogatásával
együtt mintegy 660 millió kiadást jelent az önkormányzatnak.
Fehér László kiemelte, hogy beruházásokra 1 milliárd 383 millió 319 ezer
forintot, felújításokra 146 millió 272
ezer forintot tervez az önkormányzat.
Összesen 45 millió forinttal támogatja
az önkormányzat a civil és sportegyesületeket – mint például a tûzoltó
egyesületet, a horgászegyesületet, a
Soltis Lajos Színház Mûvelõdési Egyesületet, vagy éppen a celldömölki, alsósági és izsákfai sportegyesületeket.
Gondot fordít helyi rendelet alapján
települési támogatás keretében a lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások és a gyógyszerkiadások támogatására, szociális juttatásokra 24 millió
600 ezer forintot terveztek.
Támogatja az önkormányzat a helyi tömegközlekedést, a celldömölki gyerekek balatonrendesi táboroztatását és
a Bursa ösztöndíjpályázaton keresztül a
felsõoktatásban tanulókat is.
A képviselõ-testület – azzal a megfontolással, hogy komolyabb költségvetési
kiadásról nem döntenek, amíg az
iparûzési adót érintõ változásokról nem
születik konkrét állami döntés – elfogadta a város 2020. évi költségvetését.
»ÚK

Jelmezes baba-mama klub, farsang
A celldömölki baba-mama klub is elbúcsúztatta a telet. Farsangi összejövetelükre február 5-én került sor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban.
A farsang vízkereszttõl nagyböjtig tartó, alapvetõen gazdag néphagyományokra épülõ idõszak. Ezekben a hetekben országszerte tartanak ünnepségeket, bálokat és mulatságokat
hogy vidám jelmezekbe bújva ûzzék
el a telet és köszöntsék a tavasz közeledtét. Ebbõl az alkalomból gyûltek
össze szerdán a baba-mama klub tagjai is. A kicsik szebbnél szebb jelmezeket öltöttek az alkalomra. Nagyné Deé

Beáta védõnõ másfél évvel ezelõtt
hirdette meg elõször a klubot, melyet
havi szinten egy-egy újabb alkalom
követett, valamely tematikus egészségügyi kérdés köré szervezõdve. Az
idei év elsõ összejövetele volt a mostani, amely rendhagyó módon a farsangi ünnepet vette alapul. A szervezõ elmondta, hogy ez alatt az
idõszak alatt már kialakult egy csapat,
akik rendszeresen vesznek részt a baba-mama klub találkozóin, így õk ez
alkalommal sem maradtak távol. A
gyerekek érdeklõdéssel szemlélték
egymás jelmezeit, majd ezek után
mondókákkal ütötték el az idõt szüleik
és a többi kisgyermek társaságában.
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» OKTATÁS

Szalagot kaptak az eötvösös diákok is
Másfél hónappal a gimnazisták után a
Vas Megyei Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája végzõs diákjaira is felkerült a tanulmányaik befejezésére utaló jelkép.
Az intézmény diákjai február 14-én rendezték szalagavató ünnepségüket.
A 2019–2020-as tanév szalagavató ünnepélye a három osztály bevonulásával
vette kezdetét, majd Samu Barnabás
végzõs diák szavalta el Ady Endre:
„Hajh, gyerekek!” címû versét. Az eseményen részt vett Fehér László polgármester is, aki Celldömölk Város Önkormányzata nevében köszöntötte az egybegyûlteket. Ünnepi köszöntõjében a
leendõ ballagókat arra figyelmeztette,
hogy viseljék büszkén a végzõsök jelképét, és az elmúlt években megszerzett

tudást, ismeretanyagot jól hasznosítsák
az elõttük álló vizsgákon.
A jelenleg futó tanévben 39 diák ruhájára került fel a végzõsök örök jelképe,
az iskolában eltöltött évekre utaló és
emlékeztetõ szalag. Elsõként a végzõs
diákok tûztek fel emlékszalagot Soós
Andrea tagintézmény-vezetõnek, Enyingi Áron tagintézmény-vezetõ helyettesnek és Oszkó Attila gyakorlati-oktatásvezetõnek, majd maguk az ünnepeltek
is megkapták az ifjúságuk egy részének
lezárulására figyelmeztetõ szimbólumot.
Az osztályok közül elsõként a 12. A 12
diákja jelöltetett meg, miután LukácsRenczes Tünde osztályfõnöktõl megkapták szalagjukat. Õket követõen a 13 fõs
3/11. B osztály tagjai, majd a 3/11. C
14 leendõ ballagója részesült a szalagfeltûzés ünnepélyes pillanataiban Burjánné Bodó Imola és Oszkó Attila osztályfõnökök közremûködésével.
A következõ percekben Soós Andrea
igazgató mondta el ünnepi gondolatait,

aki kiemelte, hogy az elõbbiekben
feltûzött szalag támaszték és kapaszkodó a tanulók számára, egyfajta vízválasztó egység a végzõsök földrajzában.

Viselése nem csupán feladat, hanem
kötelezettséget is jelent a jövõre nézve.
Az intézményben hagyomány, hogy az
iskola vezetése és tanári kara meglepetéssel kedveskedik végzõs diákjainak, ez most sem volt másként, idén is

begördült az óriási ajándéktorta. Az
osztályok kivonulása után a végzõsök
néhány mûsorszámmal szórakoztatták
közönségüket, melyben osztályfilmek,
zenés-táncos produkciók kaptak helyet.
A 3/11. B diákjai Ákos: Ilyenek voltunk
címû dalával tették emlékezetessé a
szalagavató ünnepélyes perceit, majd
az osztály saját készítésû filmmel idézte fel az iskolában töltött évek kellemes pillanatait. A 12. A-sok külön táncos-zenés összeállítással készültek a
szalagavatóra, majd az õ osztályfilmjük
is vetítésre került. Õri Kinga és Vörös
Valentin, a 3/11. B két végzõs tanulója, valamint a 9. A osztály táncos produkciója után a végzõs osztályok
emlékezõ perceit a 3/11. C osztály
filmje zárta.
Az iskolában tradíció, hogy a végzõs
osztályokból a vállalkozó kedvû diákok
keringõvel készülnek. Ennek bemutatása után, szintén a hagyományoknak
megfelelõen a szalagavató bál nyitótáncát a végzõsök szüleikkel táncolták,
majd kezdetét vette az est éjfélig tartó
báli része, melyhez a zenét az Eldorádó
zenekar szolgáltatta.
»REINER ANITA
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Vasdiploma Lenner Józsefnek
Ünnepélyes eseményre került sor a
2020. 02. 12-i képviselõ-testületi ülésen: az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusa 65 éven át végzett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként Lenner József, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium nyugalmazott tanára
és igazgatóhelyettese számára 2019 októberében vas oklevelet adományozott.
Az elismerõ kitüntetést az ülésen Fehér
László városvezetõ, Söptei Józsefné alpolgármester asszony, Hencz Kornél alpolgármester és Farkas Gábor jegyzõ
adták át. Lenner Józsefet a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium nevében
Sipos Tibor igazgató köszöntötte.
Az ülésen részt vett a kitüntetett családja is.
»LA

Lenner József életpályája
Lenner József 1931. március 12-én született a Veszprém megyei Bazsiban, középparaszti családban. Az elemi iskola öt
osztályának elvégzése után a sümegi
Kisfaludy Sándor Általános Gimnáziumban folytatta tovább tanulmányait 1942–
1950 között. 1950-ben érettségizett.
Ugyanebben az évben felvették a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karára. 1954-ben
végezte el az egyetemet és történelem–
földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet kapott. A II.-744/1954 számú oklevelét 1954. július 15-én állították ki.
Ezt követõen a celldömölki Gábor Áron

Általános Gimnáziumban helyezkedett
el. 1955. február 1-tõl a gimnázium mellett mûködõ Fiúdiákotthonba került
fõhivatású nevelõnek, ahol 19 évet dolgozott. 1974. augusztus 16-tól a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban folytatta a tanári munkáját 1991.
augusztus 31-ig, nyugdíjazásáig.
Közben 1977. január 31-tõl igazgatóhelyettesi kinevezést kapott, tehát 14 év
vezetõi munka után ment nyugdíjba.
1951, 1952, 1953 nyarán 1-1 hónapig,
majd 1954 nyarán és 1965 nyarán három hónapig tartalékos tiszti szolgálatát
töltötte a Magyar Honvédségnél.

1959. december 26-án kötött házasságot Vargyas Éva tanítónõvel. Két fiúgyermekük született. László biológiaföldrajz, Tibor földrajz-történelem szakos középiskolai tanár lett. László a tapolcai Batsányi János Gimnázium tanára, Tibor az ELTE BDPK Földrajzi Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi docense Szombathelyen.
Lenner József 2004-ben aranydiplomát
kapott. 2014-ben vette át a gyémántdiplomáját.
A természettudományok területén 65
éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Szenátusa
Lenner József részére vasoklevelet adományozott 2019 októberében.

Télûzõ tavaszvárás a téren
A farsangi idõszak vége felé haladva
világszerte rendeznek a tél búcsúztatására, illetve a tavasz várására hívatott
ünnepet. Városunkban sincs ez másként, itt is már több éves hagyományra
tekint vissza a télbúcsúztató rendezvény, mely idén február 16-án zajlott a
Szentháromság téren.
A télûzõ rendezvény kezdetén Söptei
Józsefné alpolgármester köszöntötte a
térre kilátogató közönséget, majd a
Savaria Szimfonikus Zenekar Rézfúvós
Együttesének tagjai foglalták el a színpadot, akik egy Gershwin darabbal indították farsangi koncertjüket, aztán
Lehár Ferenc: Víg özvegy-e elevenedett
meg az együttes rézfúvós hangszerein,
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majd egy-egy filmzene, és karakterdarab is felcsendült a folytatásban.
A program részeként a helyszínen lehetett nevezni a legötletesebb jelmez,
illetve a legfinomabb fánk, és farsangi
sütemény versenyre. A zenés program
után került sor ezen versenyek eredményének kihírdetésére, a díjazottak
Söptei Józsefné és Hencz Kornél alpolgármesterektõl, Gasztonyiné Fódi
Zita és Karádi Mihály önkormányzati
képviselõktõl vehették át kiérdemelt
jutalmukat.
A díjazások után került sor a rendezvény fénypontjára, amikor fellobbant a
tél elûzésére szolgáló máglya lángja,
melyet aztán közrefogva és körbetáncolva talán sikerült is elkergetni és tá-

vol tartani a hideg évszakot, legalább
decemberig.
A fánksütõ verseny eredményei: 1.
Németh Csabáné (túrófánk), 2. FukszMajlinger Marietta (töltött fánk), 3.
Németh Tiborné (hagyományos barackízes fánk).
A jelmez verseny eredményei: 1. Vajda
Tamás Junior, 2. Fuksz Dávid, 3. Valaska
Zoltán. Különdíj: Vajda Lara Nikol.
»REINER ANITA
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» KÖZLEKEDÉS

Tavaly decembertõl InterCity Celldömölkön is
2019. december 15-étõl közlekedik a
Bakony IC, ezáltal InterCity vonat jár
Celldömölkön is. A szolgáltatásbõvítés
következõ lépése az, hogy 2020. február 13-ától új, Magyarországon épített
IC+ kocsikat állított és állít forgalomba a
MÁV ezen a vonalon. Ezzel kapcsolatosan hívta sajtótájékoztatóra Ágh Péter
országgyûlési képviselõ és Loppert Dániel, a MÁV kommunikációs igazgatója
a sajtó munkatársait február 14-én. Az
eseményre rendhagyó módon, a Bakony InterCity újonnan forgalomba állított vasúti kocsijában került sor.
– Az IC+ programunkat szeretnénk bemutatni. Ez annyit tesz, hogy belföldi
vasúti kocsigyártást jelent, ennek keretében az elsõ szériában már 20 db kocsit legyártottak 2019 közepéig, most
70 további kocsi gyártásába kezdtünk
bele, ennek a szériának három kocsija
áll most forgalomba: a Göcsej és a
Bakony InterCity, az elsõ 12 ezen a vonalon fog szolgálni – nyilatkozta lapunknak Loppert Dániel, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója. – Az új kocsik légkondicionáltak, akadálymentesítettek,
52 ülõhellyel rendelkeznek a mosdó bababarát – pelenkázóval felszerelt. A kocsikban vannak szeparáltabb részek családok számára, az IC szolgáltatások
megújítását szolgálják. A szolnoki gyártósorról havonta három, a bemutatotthoz hasonló kocsi kerül le, vagyis idén
kb. 50, míg jövõre további 20 készül el
és áll szolgálatba a hazai vasútvonalakon. A kocsik fele másodosztályú, a másik fele pedig elsõ osztályú szolgáltatásokat nyújt az utasok számára. Az elsõ
osztályú kocsikon bisztró-szakasz is található, kevesebb ülõhellyel rendelkeznek, viszont ezeknek egy része exkluzívabb, ezáltal magasabb szolgáltatási
színvonalat tud biztosítani.
– A decemberi menetrend-módosítás
kapcsán: abszolút sikernek számít,
20%-kal nõtt az utasok száma annak
következtében, hogy valamelyest sikerült csökkenteni a menetidõt. Ez a
Göcsej IC-n már érzékelhetõ, és azt reméljük, hogy az új kocsik további utasokat fognak majd vonzani. Másrészt a
menetrend idejének csökkentéséhez
jobb minõségû vasúti pályára van szükség, a kormány elõtt egy olyan elõterjesztés van, ami évi 50 milliárd forinttal növelné a MÁV karbantartásra, felújításra felhasználható forrásait. Ez nagyon fontos, mert Székesfehérvár,
Veszprém, Ajka vonal van azon elsõk
között, ahol karbantartási munkálatokat elkezdenénk, és amennyiben sikerül sebességet javítanunk, akkor a cell-

dömölki eljutási idõ is csökkenhet a
jövõben. A sajtótájékoztatón jelen voltak Sárvár és Celldömölk város vezetõi is.
Celldömölköt Söptei Józsefné alpolgármester asszony képviselte: – Celldömölk
a Dunántúl egyik legfontosabb vasúti
csomópontja, ezért különösen örülünk
annak, hogy az IC-forgalomba végre bekerült Celldömölk is. Az IC-k eddigi nehézkes megközelítése a továbbtanulókat, az egyetemistákat, de egyáltalán a
város lakosságát nagyon hátrányosan
érintette. Nagyon örülünk tehát a decemberben beindult IC-forgalomnak,
még inkább annak, hogy ezekben a
szép, új vasúti kocsik által valósul meg.
Celldömölk városa annak is örül, hogy
ígéretet kapott a MÁV-tól, hogy a vasúti
felvételi épület idén felújításra kerül.

Ágh Péter országgyûlési képviselõ elmondta, hogy Észak-Vas megye területén fontos vasúti fejlesztések zajlottak
a közelmúltban. Ezek több várost is
érintettek: nemrég adták át a sárvári
vasútállomás felújított épületét.
– A döntések arról szólnak, hogy ez a
munka folytatódni fog, Kõszegen és
Celldömölkön is hasonlóan nagy volumenû beruházásokra kerülhet sor,
melynek keretében a vasútállomások
megszépülnek. Ez nagyon fontos, viszont az is jelentõs, hogy az eljutást a
különbözõ helységek között minõségi
módon tudjuk megtenni. Ezért állt forgalomba decemberben az a Bakony IC,
amelyre már eddig is nagy várakozás
volt. Felmerült az a kérdés is, hogy a
régi InterCity-kocsikat hogyan tudnánk
kiváltani. Azt láthatjuk, hogy a hazai

gyártású IC-kocsik megadják azt a választási lehetõséget, hogy ha minõségi
módon szeretne valaki eljutni egy
adott helyszínre, ezen kocsik által meg
tudja tenni. Ez Celldömölk-Budapest reláción két és fél órás útvonalat jelent.
Ez már versenyképes a Gyõr felé közlekedõ IC vonattal, hiszen közvetlen eljutást biztosít, ez mind a sárváriaknak,
mind a celldömölkieknek akár egy jó
választás is lehet ahhoz, hogy akár autó helyett, vagy akár a korábbi répcelaki csatlakozás helyett el tudjanak jutni
InterCity járattal akár Szombathely,
akár Budapest irányába – nyilatkozta
lapunknak Ágh Péter országgyûlési
képviselõ.
A MÁV kommunikációs igazgatójának
tájékoztatása szerint a fõváros körzetében munkába álló emeletes vonatok
hamarosan leválthatják az eddig ott
közlekedõ FLIRT vonatokat, melyek közül több minden bizonnyal Celldömölk
környékén is közlekedik majd, ezzel is
szolgálva a menetbiztonságot és az
utasok kényelmét.
A most bemutatott magyar gyártású
kényelmes IC+ kocsival a Celldömölkiek
utazása is kényelmesebbé válhat, ha a
pótjegy megvásárlásával igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
»LA

Értesítés
Értesítjük az érintett szülõket, hogy
a 2020/21. gondozási-nevelési évre
történõ bölcsõdei beiratkozásokra
az alábbi idõpontokban kerül sor:
2020. április 20-án 8-12 óráig,
2020. április 22-én 8-17 óráig.
A beíratás helye: 9500 Celldömölk,
Vasvári Pál u. 17.
Nyílt nap: 2020. április 6-án 10 órától 11 óra 30-ig.
NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT BÖLCSÕDÉJE
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Bál Alsóságon a Pál utcai fiúk jegyében
A Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolája is beállt a farsangot ünneplõk sorába. Hagyományos
SZM mûsorukat február 15-én rendezték meg az alsósági sportcsarnokban.
A farsangi idõszak lényege, hogy a tél
elûzésének érdekében az emberek
mulatságokat rendeznek, hogy elbúcsúztassák a leghidegebb évszakot.
Hagyományosan ebben az idõszakban
rendezik meg városunk iskolái a szülõi
munkaközösségi bálokat minden évben. Így történt ez a Celldömölki Városi
Általános Iskola Alsósági Tagiskolájában is, ahol szombat este gyûltek
össze az iskola tanulói, tanárai, illetve
a szülõk és hozzátartozók. A bált az eddigi évekhez hasonlóan, most is a diákok mûsora elõzte meg. Az idei év tematikáját Molnár Ferenc mûve, a Pál
utcai fiúk szolgáltatta, amibõl nemrégiben musical is készült a Vígszínházban,
így annak ismerõs dallamai többször is
felcsendültek az este folyamán.
Elsőként a 8. osztályosok tolmácsolásában a Mi vagyunk a grund c. dalt hallgathatta meg a közönség hiszen retró
dalokat és modern slágereket is fel-

használtak produkcióikhoz. A közönség
többek között láthatott egy rendhagyó
rollerbemutatót, elkalauzolták õket a
brazil õserdõkbe, ahol megelevenedett
elõttük a Dzsungel könyvének világa,
de Harry Potter is életre kelt a színpadon a gyerekek által, valamint az
Ádám Jenõ Zeneiskola tanulói is a színpadra léptek, akik a régi idõk farsang-

jainak hagyományait elevenítették fel.
A mûsort a 8. osztályosok keringõje
zárta. A megható pillanatok után kezdetét vehette a bál. Az este további részében tombola várta a jelenlévõket, a
hajnalig tartó mulatsághoz pedig a talpalávalót az Eldorádó zenekar szolgáltatta.
»NOVÁK FANNI

Gazdag Erzsi versei kisgyermekek tolmácsolásában
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
megszervezte a Celldömölki Városi
Általános Iskola az ismert költõnõ,
Gazdag Erzsi nevét viselõ szavalóversenyt. Az iskoláskor elõtt álló versmondók a környék óvodáiból érkeztek a
megmérettetésre február 15-én.
Ismét gyerekzsivajtól volt hangos a
Celldömölki Városi Általános Iskola aulája. Szombaton délelõtt a verseket
kedvelõ nagycsoportos gyerekek töltötték meg az iskolát. Idén is megrendezték a már hagyományosnak mondható, Gazdag Erzsi nevével fémjelzett
szavalóversenyt. Városunkban talán
nincs is olyan gyermek, akinek ne lenne ismerõsen csengõ a költõnõ neve,
hiszen az évek folyamán számtalan kis
óvodás szavalhatta el kedvenc Gazdag
Erzsi versét. Az ez évi megmérettetésen 32 iskoláskor elõtt álló kisgyerek
indult, mindannyian egy, a közönség
által is jól ismert verssel érkeztek. A
végeredményrõl három fõs zsûri döntött, melynek tagja volt Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója, EmihVirág Eszter, a Kresznerics Ferenc
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Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetõje és Hegedûs Csabáné, a Celldömölki Városi Általános Iskola egykori
tanítója, aki sok évvel ezelõtt a versmondóversenyt megálmodta. Ahogy a
zsûri elnöke, Pálné Horváth Mária fogalmazott, ezen az alkalmon, mindenki
ünneplõbe öltöztette kis szívét és lelkét, és nagyon nehéz volt döntenie a
zsûrinek, de mégis ki kellett választaniuk azokat a kis versmondókat, akik ez
alkalommal a jók közül is a legjobbak

voltak. A végeredmény a következõképpen alakult: elsõ helyezést ért el
Kenesei Szebasztián, másodikként végzett Fuksz Lara, a harmadik helyezést
pedig Tuba Jankának ítélték meg. A különdíjasok pedig Faragó Dávid, Kemendi Botond, Sebestyén Krisztián, Székely
Liza, illetve Vajda Zsóka lettek. Ugyanakkor egyik gyermek sem távozott
üres kézzel, hiszen a szervezõk mindenkit megjutalmaztak emléklappal és
apró ajándékokkal.
»NOVÁK FANNI
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Maskarás játszóház a KMKK-ban
Évente több alkalommal is szervez játszóházat a gyerekek számára a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. Ezúttal a farsang kapcsán
gyûltek össze az alkotó gyerekek álarckészítésre, február 8-án.
A farsang a vízkereszttõl hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, jelmezes forgatagok idõszaka, mely az
idén január 6-tól február 25-ig tart.
Farsang idején egymást érik a vidám

programok, farsangi bálok és mulatságok, melyek a tél temetését, a tavasz
közeledtét jelzik. A gazdag néphagyományokra épülõ idõszak nem múlhat
el jelmezes, álarcos alakoskodás nélkül. Ezt jelzi a számos karnevál, melyeken mindenki titokzatos maszkok mögé bújva vesz részt. Ennek jegyében
várta a mûvelõdési központ gyermekkönyvtára egy vidám délelõttre, farsangi álarc készítõ kézmûves foglalkozásra a gyerekeket, akik a karneváli vigasságok elengedhetetlen kellékeként,
különféle maskarákat alkothattak, me-

ben fából készült, és csak az 1940-es
években kezdték mûanyagból gyártani. Magyarországon a 70-es évek óta
van jelen a LEGO cég. A játékot külön-

lítás. A több százezer építõelembõl álló
gyûjtemény legrégebbi darabja egy
Star Wars jármû, melyet 2003-ban adtak ki. A kiállítók számára fontos, hogy
minden látogató élményekkel távozzon, ennek érdekében nem csak megtekinteni lehetett a kiállított darabokat,

bözõ tematikák szerint, a gyerekek
igényeihez igazítva, fiúknak, lányoknak, és a kisebbekre is gondolva gyártják a mai napig.
Kozmányi Csaba, a gyûjtemény egyik
tulajdonosa és építõje elmondta, kollégáival már több mint tíz éve gyûjtik, a
különbözõ árkategóriájú LEGO-kat. Ezek
darabonkénti értéke 1000, vagy akár
100000 forint is lehet. A kiállításon
szereplõ darabok összeépítése több
100 munkaórát vett igénybe, a helyszínen való installálása, pedig mintegy 65
óra volt. Az ország rengeteg pontján
megfordultak már, és évi szinten 10-12
alkalommal szerveznek bemutatót. A
gyûjtemény elrendezése mindig más
és más a helyi adottságokhoz igazodva, ezért soha nincs két egyforma kiál-

hanem a gyerekek számára vonat terepasztal, és távirányítós autó is rendelkezésre állt. A legkisebbek számára
pedig játszóházzal, valamint LEGO építési lehetõséggel kedveskedtek a kiállítók. Minden helyszínen, a kiállított darabokhoz kötõdõen kvíz-kérdések szerepeltek, amely egy nyereményjátékkal zárult. A kiállítótérben találhatóak
még a börzeasztalok, melyeknél használt, illetve új LEGO-val van lehetõség
bõvíteni, vagy pótolni az otthoni készlet hiányzó darabjait. A kiállított 13 tematikában mindenki megtalálhatta
kedvencét, hiszen a vitorlás hajóktól,
az autókon át egy Star Wars csatajelenetig, változatos témák, sõt még a lányok nagy kedvence, a LEGO FRIENDS
is látható volt.
»BOLLA JÚLIA

Kiállítás a LEGO szerelmeseinek
LEGO kiállítás nyílt 2020. február 13-án,
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár aulájában, amelyet a gyûjtemény három tulajdonosa hozott Celldömölkre, és február 16-ig volt lehetõség a megtekintésére. A gyûjtõk, készítõk által szervezett tárlaton sok különbözõ korosztályú gyermek fordult
meg családjával.

lyekkel ha nem is mentek el Velencéig,
Rióig, vagy Mohácsig, de szebbnél
szebb díszes, színes, változatos megjelenési formájú remekmûveikkel egy
celli karneváli forgatagban részt vehettek volna.
»REINER ANITA

A LEGO-t 1932-ben találta fel egy dán
asztalosmester. Az építõjáték kezdet-
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Sínapok és sítáborok a Szent Benedek Iskolában
A hagyományoknak megfelelõen ebben a tanévben is télindító sínapokat
szerveztek a diákok részére a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában.
A téli szünet elõtt két alkalommal, öszszesen 64 diák indult útnak az ausztriai
St. Corona síterepre. Jó hangulatban,
gyorsan telt az idõ. A nap végére a
kezdõk is szépen csúsztak a lankás lejtõn. Január 9-12-ig már a szlovéniai
Roglán élvezhették a sportág örömeit a
sítáborba jelentkezõk. A gyerekek több
csoportban, oktatók vezetésével fejleszthették tudásukat. A síelés mellett
kísérõ programok is vártak a gyerekek-
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re, volt bobozás, fürdõzés és különbözõ
labdajátékok a hotel sportcsarnokában.

Az idõjárás is kedvezett a résztvevõknek, hiszen szinte végig ragyogó
napsütésben tölthették el a négy napot. Ezt követõen január végén hagyományos családi tábort is szerveztek
Ausztriába, Murau-Kreischberg síterepre, ahol a pályarendszer kiváló adottságainak köszönhetõen mindenki megtalálhatta a tudásszintjének megfelelõ
pályákat. A sípályán kívül töltött szabadidõ is élményekkel telt, a gyerekek
a közös társasjátékokban, a felnõttek
jó hangulatú beszélgetésekben találták
meg az együttlét örömét.

Új Kemenesalja » 2020. 02. 21.

» MÛVELÕDÉS

Nyolc éve mûködik a KMKK Art Mozi
Lapunk megjelenésével egy idõben
van nyolc éve annak, hogy a KMKK Art
Mozi megkezdte mûködését a mûvelõdési központ második emeletén.
Az azóta eltelt csaknem egy évtized
során a létesítmény évrõl évre eredményes szezont zárt, ez alól az elmúlt
év sem volt kivétel, melyet Pálné
Horváth Mária, a mûvelõdési központ
igazgatója értékelt.

»Milyen eredményekkel, eseményekkel zárta a tavalyi évet a KMKK Art
Mozi?
– 2019-et tekintve is sikeres évet zárt a
mozi, mind látogatói létszám, mind
szakmai színvonal szempontjából, teljesítve feladatvállalását. A tavalyi évet
több, mint 12000 nézõvel, és 600 feletti vetítés számmal hozta a mozi,
mely a mûvészfilmektõl a rajzfilmeken
át, a szórakoztató és nagy kasszasikerû
filmeken keresztül kínált elõadást minden korosztály számára.
A hétrõl-hétre vetített elõadásokon túl
többféle szakmai programhoz is csatlakozott a mozi, például a tavalyi évben
már hatodik alkalommal került megrendezésre a Total Plan névre hallgató

független filmesek fesztiválja. Ezenkívül az Európai Art Mozi Naphoz, valamint a Magyar Rajzfilmünnephez kapcsolódva is zajlottak rendezvények októberben.
A tavalyi év sikerfilmjei között tartjuk
számon a „Bohém rapszódiát”, melyet
mintegy 1200 nézõ tekintett meg, továbbá rendkívül népszerû volt, és
többszörös teltházzal ment a „Star
Wars”, a „Jégvarázs”, valamint a „Boszszúállók”.
Ezeken felül olyan díjnyertes art filmeket is tudtunk kínálni, melyek szinte
csak nálunk kerültek vetítésre. Ilyen
volt például „A rendszer”, a „Monosz”,
vagy „A kígyó ölelése”.
»A mozi neve Art Mozi. Ez az elnevezés
némi kötelezettséggel jár…
– Az, hogy Art Mozi vagyunk, azt jelenti, hogy a vetítések csaknem fele „art”
besorolású, azaz a mûvészfilm kategóriába tartozik. Ezért akár a magyar
nemzeti filmkatasztert, akár a nagy európai, vagy tengerentúli filmalkotások
keresztmetszetét tekintjük, elmondható, hogy a mi mozinkban ezek mind
bemutatásra kerülnek, tehát ezen vállalást is maximálisan teljesíteni tudjuk.

A tavalyi évben digitálisan felújították
a magyar filmtörténet két nagy klasszikusát, „A tanú”-t, valamint az „Egri
csillagok”-at, nálunk például ezek is levetítésre kerültek. Az „art” filmek mellett pedig hétvégente természetesen a
friss premier filmek biztosítanak szórakozási lehetõséget a mozirajongóknak.
»Az eredményességhez a megfelelõ
technikai háttér is elengedhetetlen…
– A tavalyi évben számos pályázati
lehetõséget kihasználva sor kerülhetett
némi fejlesztésre is, hiszen több, mint
kétmillió forint elnyert összeget sikerült
beruházni. Így újulhatott meg a gépház
központi szervere, beépítésre került egy
új klímaberendezés, megtörtént a nézõtéri székek karbantartása, a 3D-s szemüvegek cseréje, világító plakátkeretek
kerültek elhelyezésre a mûvelõdési központ kirakatában. A jövõben további
modernizálás várható: lehetõség lesz
kártyával történõ fizetésre a mozi jegypénztárában, fejlesztésre kerülnek a mozi fény- és hangtechnikai berendezései.
A jó infrastruktúra mellett fontos a megfelelõ szakmai háttér megléte is, mely
szintén biztosítva van mozinkban.
»REINER ANITA
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Celldömölki rendezvénynaptár 2020.
Állami, nemzeti ünnepeink
Március 15. ünnepség
Augusztus 20. ünnepség
Október 23. ünnepség
Trianon-évforduló
Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja

2020. március 13.
2020. augusztus 20.
2020. október 22.
2020. június elsõ hétvégéje (egyeztetés alatt)
2020. szeptember 26.

Évrõl évre megrendezésre kerülõ, hagyományossá vált, helyi rendezvények
Tulipánfesztivál
Alsósági Tavaszi Napok
Kráterhangverseny – fúvószene
Dömölki Napok
Kráterhangverseny – Ataru Taiko japándob-zene
Izsákfai Falunap
Sághegyi Szüreti Napok

2020. április 17–19.
2020. május 16–17.
2020. május 17.
2020. május 23–24.
2020. július 4.
2020. július 11.
2020. szeptember 18–20.

Kiemelt sportrendezvények
Nemzetközi sakkverseny
Magyarország erõs embere – országos bajnokság döntõje
Négy Város Labdarúgó Tornája

2020. május 9.
Egyeztetés alatt
2020. július 25–26.

Egyéb, az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek rendezvényei
Télbúcsúztató
Total Plan – Független Filmesek Fesztiválja
XXIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Fesztivál Vas megyei válogatója
VulcanRun terepfutóverseny
Taekwondo Országos Diákolimpia
Bárdos Fesztivál
Majális
Ki mit gyûjt? – Éremgyûjtõk országos cserenapja
Celldömölki makett-kiállítás és Verseny
XI. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó
Gyereknap a Vulkán Fürdõn
„ART 20120 – Fogyatékkal élõk kulturális fesztiválja
PikNik Mozi
Jó tanuló, jó sportoló
Múzeumok éjszakája
III. Soltis Gyermekszínjátszók Tábora
XXIII. Rendezõket és Színjátszókat Képzõ
Nemzetközi Tábor
1Úton” zarándoklat a családokért
Három tenor és a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje
Vulkán Fürdõ-születésnap
Kemencés Fesztivál
Celli Búcsú – egyházi ünnep
Európai Mobilitási Hét
VulkánSág Szíve
Múzeumok Õszi Fesztiválja
Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére
Adventi gyertyagyújtások
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2020.február 16.
2020. február 29–márc. 1.
2020. április 17.
2020.április 18.
2020. április 18.
2020. április 26.
2020. május 1.
2020. május 17.
2020 május 17–19.
2020. május 20–24.
2020. május 31.
2020. június 13.
2020. június 20., júl. 25. (esõnap: június 27., aug. 1.)
2020. június 20.
2020. június 22.
2020. június 29–július 4.
2020. július 6–12.
2020. augusztus 15.
2020. augusztus 19.
2020. augusztus 20.
2020. augusztus 21.
2020. szeptember 5–6.
2020. szeptember 16–22.
2020. szeptember 27.
2020. okt.–nov.
2020. október 6.
2020. november 28., december 5., 12., 19.
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» SPORT

Újabb hazai siker
Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– Komló Sport Kft. 7-0. – Celldömölk,
férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés,
vezette: Bódi, Segyevi.
Páros: Fazekas, Szita – Sabján, Katus
3:1 (9, 8, -13, 0). Szoros szettek jellemezték a mérkõzés elejét, az utolsó
játszmában viszont legázolta ellenfelét
a házigazdák kettõse. (1-0).
Egyéni 1. kör: Fazekas – Sabján 3:0 (2,

6, 6). Fazekas számára bemelegítés
volt csak ez az összecsapás. Meglepõen könnyen nyert. (2-0) Kriston –
Katus 3:2 (6, 7, -12, -3, 7). Katus a harmadik szettben összeszedte magát, és
lendülete a negyedik játszmában is kitartott. A döntõ szettben sem volt
könnyû dolga Kristonnak (3-0). Szita –
Terék 3:2 (-10, -10, 8, 10, 5). A komlóiak fiatalja nagyot küzdött, és meglepte Szitát. A második szettben nyerhe-

Tovább remekelnek kéziseink
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – VKL SE
Gyõr 39-29 (18-13). – NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk, vezette:
Poller Z., Szûcs A.
Celldömölk: Tömõ – Kazári 5, Szomorkovits A. 7, Füzfa, Freiberger I. 5, Szecsõdi 5, Bagics 1. Csere: Szomorkovits
L. 6, Balogh, Geiger 1, Gyõrffy 8/6, Buzás 1. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
A kissé döcögõsen indult õszi szezon
végére nagyszerû formába lendült
Salamonné Csótár Adrienn együttese,
és a tabella ötödik helyérõl várhatta a
februári folytatást. Az õsz során nem
csupán az alsóház csapatait gyûrték le
a celldömölkiek, de az esélyesebbnek
vélt élcsapatok skalpjai közül is sikerült
néhányat begyûjteni. A tavaszi nyitá-

nyon a szebb napokat is megélt VKL SE
látogatott városunkba, a gyõriek a 8.
helyen töltötték a telet. A találkozó hazai találattal indult, melyre büntetõbõl
még volt válasza a vendégcsapatnak,
de a következõ percekben a celliek céloztak jobban, és két-három gólos
elõnyre tettek szert. Viszonylag korán
megkapták elsõ heteseiket a gyõriek,
de a CVSE kapusai kiválóan teljesítettek, Balogh és Tömõ is hárítani tudott.
(15. p.: 10-7) A folytatásban õrizte
elõnyét a Cell, a vendégek elõtt még
az egyenlítés reménye sem csillant fel,
magabiztosan, eredményesen játszott
a házigazda. Nem csupán támadásban
nõtt ellenfele fölé a Celldömölk, de a jó
védekezésnek és remeklõ kapusainak

A kötelezõ behúzva
CVSE-Vulkán Fürdõ – MOGAAC 70-59
(20-16, 25-17, 10-9, 15-17). NBII-es
kosárlabda-mérkõzés, Nyugati csoport
16. forduló, 2020.02.07., Celldömölk,
vezette: Kaposi, Sebesi
Celldömölk: Esztergályos M. 6, Grebenár P. 20, Orbán T. 13, Kovács K. 12/6,
Somogyi Á. 9/3. cserék: Németh B.,
Kovács B., Bíró E. 3/3, Hérincs R. 5/3,
Gaál T. 2, Csói G. edzõ: Csói Gábor
A Dombóvár elleni gyõzelem, és a pécsi vereség után, hazai pályán gyarapíthatta pontjai számát a celli csapat. A
8. helyen álló MOGAAC együttese eddig mindössze két alkalommal érezhette meg a gyõzelem ízét, és ezen a
péntek estén sem õk számítottak a taÚj

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

lálkozó esélyesének. Nem kezdett túl
jól a házigazda, támadásban és védekezésben sem nyújtottak kiemelkedõt
a mieink, ám ez a kissé döcögõs játék
is elég volt ahhoz, hogy 20-16-tal zárják az elsõ negyedet. A második tíz
percben is enyhe celli fölény jellemezte a játékot, csúszott ugyan hiba a játékba, de a mosonmagyaróvári fiatalok
így sem tudtak közelebb jönni, a félidõ
végére megduplázta elõnyét a Cell, és
45-33-tal vonulhattak az öltözõbe a
csapatok. Fordulás után sem változott
a játék képe, a több kulcsemberét is
nélkülözni kényszerülõ listavezetõ
õrizte elõnyét. A harmadik negyedet
csupán egy ponttal tudta nyerni a

tett volna a celli, de a végén hibázott.
A folytatásban kijött a két játékos közti
különbség. (4-0)
2. kör: Fazekas – Katus 3:0 (4, 6, 10).
Fazekas nem különösebben izzadt meg
Katus ellen. (5-0) Szita – Sabján 3:0 (9,
6, 5). Sabján tanácstalanul, gyengén
játszott, esélye sem volt Szita ellen. (60) Kriston – Terék 3:2 (-9, 4, -7, 5, 9).
Terék ezúttal is kemény falat volt, közel járt a gyõzelemhez, de a döntõ pillanatokban Kriston hibázott kevesebbet. (7-0)
»CSUKA L.
köszönhetõen a szünetig 5 góllal el tudott lépni, és 15-10-nél vonulhattak
pihenõre a felek. A szünet nem hozta
meg a remélt feltámadást a gyõriek
számára, hisz beragadtak a rajtnál, a
celli lányok igazi örömkézit bemutatva
folyamatosan növelték elõnyüket. (45.
p.: 29-20) A vendégek mestere minden bevethetõ játékosát pályára küldte, ezzel igyekezett némi változást vinni csapata játékába, de a CVSE ezen a
szombaton megállíthatatlan volt. Öt
perccel a vége elõtt már 11 gól is volt
a különbség (55. p.: 36-25) , és ebbõl
mindössze egyet tudott lefaragni a
VKLSE, a lefújás pillanatában 39-29-et
mutatott az eredményjelzõ. A minden
tekintetben jobban játszó Celldömölk
ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert, és gyõzelmével fellépett
a tabella 3. helyére.
»CSUKA LÁSZLÓ
Celldömölk, az utolsót pedig el is veszítette, de a találkozót ennek ellenére
70-59-cel behúzta, és megõrizte
vezetõ helyét a bajnokságban. Nem ez
volt a CVSE legjobb meccse a szezonban, de a szerényebb játékerõt képviselõ vendégek ellen ezen a napon
ennyi is elég volt. Csói Gábor: A sérüléshullám nem fejezõdött be. Hétfõn
megyei meccsen Szabó Bence térdszalagszakadást szenvedett, így a szezont
sajnos õ is befejezte. Ezek után magas
poszton minimálisra csökkent a cserélési lehetõség. Emiatt át kellett alakítani a játékunkat, ami a Mosonmagyaróvár ellen még döcögött, de remélhetõleg javulni fog. Nehéz lesz így a
bajnokság hátralévõ része, de mindent
megteszünk a jó helyezés megtartása
érdekében.
»CSUKA L.
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Kérés a kosárlabda sport szimpatizánsaihoz
A „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért”
Kosárlabdás Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a
Celldömölki Kistérség kosárlabda sport szimpatizásait,
hogy 2019. évi személyi jövödelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunk mûködését NB II-ben
szereplõ csapatunk jelenleg a tabella elsõ helyén áll.
Ehhez a nagyszerû helyezéshez nagyban hozzájárul, a
helyi mérkõzéseinken szurkolók példamutató buzdítása,
amit a továbbiakban is kérünk, bízva a gyõzelmeinkben.
Adószámunk: 18897030-1-18
Segítségüket elõre is köszönjük.
»A KURATÓRIUM ELNÖKE ÉS TAGJAI
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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!
Fa-Gyula

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

Bakancsok, gumicsizmák
védõcipõk, munkásruhák!

Megérkeztek a legújabb
bõr bakancsok, munkáscipõk!
Hasítottbõr, színbõr, sportos, fémmentes típusok is kaphatók.

Téli és hagyományos gumicsizmák.
Klasszikus munkásbakancs: 5590 Ft/ pár

Kantáros és deréknadrágok,
munkáskabátok és dzsekik.
Továbbra is szuper áron kínálunk
OSB-t 8-10-12-15-18 mm vastagságban.

EZ NEM AKCIÓ!
Lambéria B/C min. 3 m-es
Lambéria A/B min. 4 m-es

KIVÁLÓ FÛTÕÉRTÉKÛ
BIO BRIKETT: 84 Ft/kg. 20 kg/cs 1680 Ft/cs
Áraink a készlet erejéig érvényesek.

Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

LUCFENYÕ TETÕFA, LÉC,
DESZKA, GERENDA
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA

VÁSÁROLJA MEG
TÛZIFÁJÁT
MÁRCIUS 1-IG
MÉG 2019-ES ÁRON.
AKÁC KUGLI
KÕRIS KUGLI
BÜKK KUGLI
CSER KUGLI

4490,- Ft/q
Kiszállítást vállalunk.

Rendelését telefonon is leadhatja.
EUTR: AA5821433

