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Megszépült
a Sághegyi Múzeum





A Kemenes Vulkán Park megvalósítá-
sára Celldömölk Város Önkormányzata
és az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
közösen pályázott. A pályázat része-
ként az igazgatóság felújította a Ság -
he gyi Múzeum épületét, benne egy új
állandó kiállítást létesített, mely inter-
aktív módon mutatja be a Ság hegy
élõvilágát. A múzeum mellett kõpark,
játszókert és megújult tanösvény várja
a turistákat Vas megye legrégebben
alapított tájvédelmi körzetében. A pro-
jekt elsõ létesítményeinek átadására
április 25-én került sor.

Celldömölk Város Önkormányzata és az
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság kon-
zorciumi együttmûködésében valósul
meg térségünk egyik meghatározó pro-
jektje, a Kemenes Vulkán Park. A pro-
jekt az Új Széchenyi Terv Nyugat-du-
nántúli Regionális Operatív Program ré-
vén valósulhat meg, melyre 433 millió
Ft támogatást nyertek a pályázók. A be-
ruházás magva, a többemeletes Vul kán
Látogatói Központ a város önkormány-
zatának projektrésze, míg a Ság hegyen
lévõ múzeumépület felújítása, va lamint
a  kõpark, a játszókert és a meg újuló
tan ösvény kialakítása az Õrségi Nem ze -
ti Park vállalása. Ez utóbbi kül sõ-belsõ
felújítására és kivitelezésére 37 millió
forintot használt fel az igazgatóság. A
beruházás átadásának napján dr. Mar -
ko vics Tibor, az Õrségi Nem zeti Park
igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket. El mondta, hogy a Sághegyi Múze -
um épü letében a 70-es évek közepén
alakítottak ki elõdeik egy múzeumot,
melyet korábban már fel kellet újítani.
Most egy teljesen új koncepció szerint

alakították át az épületet, a kiállító tér
a galéria kialakításával duplájára növe-
kedett. A régi kiállítás, mely a Ság hegy
geológiai-történeti részét elemezte,
most egy új, modern köntösben jelenik
meg a nagyközönség elõtt. Beszédében
felhívta a figyelmet a Ság hegy termé-
szeti értékeire is, mely nem véletlenül
a régmúlt és jelen idõk tanúja, hiszen
az idetérõk megcsodálhatják a tájvé-
delmi körzet szépségeit, és mindazt,
amit az ember elvett illetve hozzáadott
szépségéhez. A múzeum megnyitóján a
Városi Általános Iskola Alsósági Tag -

iskolájának tanulói vasi népdalcsokrok-
kal emelték a rendezvény fényét. Ezt
követõen hivatalosan is átadásra került
a létesítmény, Dr. Markovics Tibor, Söp -
tei Jó zsefné alpolgármester és dr. Ha -
ran gi Szabolcs geológus-vulkanológus
társasá gában ünnepélyesen átvágta a
bejárati ajtón kifeszített nemzeti színû
szalagot, majd a küszöböt átlépve a kö-
zönség elõtt feltárult a hatmillió éves
vulkán titka. A kiállítási anyag interak-
tív módon mutatja be a Ság hegy élõvi-
lágát, valamint a hegy és az itt élõ em-
ber évezredes kapcsolatát. A múzeum
nemcsak látni, hanem tapintani is en-
ged, így a gyerekeknek is élményt
nyújt az új épület látogatása. A Ság -
hegyi Múzeumba betérõk többek kö-
zött megmérhetik a vulkáni kõzetek tö-
megét, de megtudhatják azt is, hogyan
nézett ki hajdan a Ság hegy sziluettje.
Az õsnyomdán, egy rövid satírozás után
elõtûnnek a Ság hegy környékének
egykori élõlényei, de ez még csak a
kezdet. Az építõjátékokat kedvelõk fel-
építhetik egy boros pince makettjét,

vagy macskakõbõl utat rakhatnak ki.
Egy kézi pumpa segítségével magokat
lehet röptetni, míg a távcsövön keresz-
tül madárfészkeket lehet keresni. A
múzeum környékét is érdemes körbe-
járni, hiszen az épület körül egy sza-
badtéri kiállítást alakított ki az Õrségi
Nemzeti Park. A kõparkban Ma gyar -
ország legjellegzetesebb kõzetei, és
azokról egy rövid leírás található. Az
igazgatóság a gyermekek számára a
vulkánosság témakörét feldolgozó ját-
szókertet is felépített, a projekt ered-
ményeként pedig a 13 állomásból álló
Vulkánösvényen ismerhetik meg a Ság
hegy vulkáni mûködését a látogatók. A
pályázat részeként egy nyilvános illem-
hely is kialakításra került, mely koráb-
ban hiányzott a múzeum épületébõl.
A projekt másik eleme, a Vulkán Lá to -
ga tói Központ építése is folyamatban
van. Kérdésünkre Fehér László polgár-
mester elmondta, hogy a Vulkán Park
elõreláthatólag ez év õszére készül el,
így az elképzelések szerint a létesít-
mény a nagyközönséget tavasztól tud-
ja fogadni. Nyitva tartását tekintve ta-
vasztól õszig lesz látogatható a Ság
hegy lábánál épülõ új, innovatív létesít-
mény. „Én úgy gondolom, ez a két att -
rakció – amikor meglesz a másik, na -
gyobb projekt avatása is – együtt fogja
erõsíteni egymást. De így is ez egy ko-
moly lépés térségünkben, hiszen a
Sághegyi Múzeum önmagában is ékkö-
ve lesz a Ság hegynek, és ennek ter-
mészetesen, mint önkormányzat, mi
nagyon örülünk” – tette hozzá a polgár-
mester.

»VAJDA ZSUZSA
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Megújult a Sághegyi Múzeum… a projekt folytatódik

Nyitva tartás, jegyárak
A felújított Sághegyi Múzeum ok-
tóber 15-ig, szerdától vasárnapig,
naponta 9:30-tól 15:30-ig várja a
látogatókat. Csoportok számára
elõre egyeztetve más idõpontban
is elérhetõvé teszik a kiállítási
anyagot. Felnõtt belépõ 600, diák-
és nyugdíjas belépõ 400 forintért
vált ható.



2012. április 26-án soros ülését tartot-
ta Celldömölk Város Képviselõ-testüle-
te. Napirend elõtt tárgyalták a képvi-
selõk a buszmenetrenddel kapcsolatos
lakossági észrevételeket, miszerint ke-
vesellik a jelenlegi buszjáratok számát,
valamint hiányolják a Vasútállomásról
21.30-kor induló járatot. A következõ
ülésig a döntéshozók megvizsgálják az
észrevételek igazoltságát, és döntenek
az ügyrõl. Fehér László polgármester
elmondta, hogy a Kemenesaljai Egye -
sí tett Kórház is május 1-jétõl állami
fenntartásba kerül, de – mivel az or-
szág gyûlés és a GYEMSZI részleteket
nem hozott nyilvánosságra – a további
mûködés feltételeirõl nem tud beszá-

molni. Dr. Kovács Zoltán képviselõ kér-
dései a 24 órás sürgõsségi sebészeti és
belgyógyászati ellátásra, illetve az új
esetkocsira vonatkoztak, de érdembeli
választ – országos döntés hiányában –
nem kapott. 
Sipos Tibor, a Berzsenyi Dániel Gim -
názium és Szakképzõ Iskola igazgatója
szintén napirend elõtti felszólalásában
ismertette az intézmény verseny- és
felvételi eredményeit. A 2012/13-as
tanévre összesen 77 fõ jelentkezett,
négy fõvel több, mint tavaly. A jelent-
kezõk közül 22 a gimnáziumi, 24 a
szakközépiskolai, 31 pedig a szakisko-
lai képzést választotta. 
Már többször felmerült problémaként,

hogy a Ság hegy lábánál lévõ hulla-
dékgyûjtõ konténerek zsúfolásig meg-
telnek, valamint a melléjük szórt sze-
mét a hegy ápolatlanságának, rende-
zetlenségének benyomását kelti. Az
ülésen a képviselõk elfogadták a hatá-
rozati javaslatot, miszerint megszünte-
tik a Ság hegy alatti elkerülõ útnál lévõ
négy darab 1100 literes edényt, he-
lyette a buszfordulónál lévõ 5 köbmé-
teres nyitott konténer heti kétszeri ürí-
tését rendelik el. Ezen felül felkérték a
Városgondnokságot, hogy a buszfordu-
lónál lévõ 5 köbméteres nyitott konté-
nert három oldalról kerítse be, hogy a
szél ne hordja szét a hulladékot. 

»LA
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Rendezik a Ság hegy lábánál lévõ hulladék sorsát

Tanácsadási lehetõség
a diszkriminációban
érintetteknek

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság or-
szágos referenshálózatának kö-
szönhetõen, helyi szinten is le-
hetõség van a hátrányos megkü-
lönböztetéssel kapcsolatos sérel-
mek orvoslására. A hatóság egy eu-
rópai uniós projekt – TÁMOP 5.5.5 –
keretében vállalkozott arra, hogy a
jogérvényesítés lehetõségét kö zel
viszi a diszkriminációban érintett
emberekhez, így a budapesti köz-
pontú hatóság munkáját  minden
megyében egy-egy referens segíti.
Váro sunk ban a díjmentes tanácsa-
dáson dr. Jójárt Ágnes egyenlõ bá-
násmód hatósági referens válaszol-
ta meg a hátrányos megkülönböz-
tetésben részesülõ ügyfelek kérdé-
seit, április 26-án. A hatóság a tár-
sadalmi élet számos területén fel-
merülõ megkülönböztetések orvos-
lásában nyújt segítséget. Így, ha
valamely szituációban az érintett
úgy érzi, hogy vele szemben meg-
sértették az esélyegyenlõség köve-
telményét vagy elõírását, felkeres-
heti az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
kihelyezett ügyfélszolgálatát. A ha-
tóság többek között nemzeti-etni-
kai kisebbséghez tartozás, bõr szín,
fogyatékosság, nemi hovatartozás,
vallási vagy politikai összefüggés-
ben  megvalósuló disz kriminációs
ügyben jár el. Az ügyfélszolgálat-
hoz fordulók választ kaphatnak kér-
déseikre, valamint tájékoztatást
kapnak arról, hogy jogsértés eseté-
ben milyen lehetõségeik vannak a
jogérvényesítésre.

»VZS

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár évrõl évre szervez helytörté-
neti vetélkedõt gyermekek és fiatalok
számára. Az idei évben a „Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
szabadidõ-tevékenységeket megvaló-
sító programja a térség egyes nevelé-
si-oktatási intézményeiben” címû pá-
lyázati lehetõség keretében valósította
meg a programot az intézmény. Habár
idén nem kötõdött jeles esemény a ve-

télkedõ szervezéséhez, de a kemenes -
aljai térséggel való foglalkozás mindig
idõszerû téma. Különösen azért, mivel
az elmúlt idõszakban számos új beru-
házás valósult meg városunkban, me-
lyet érdemes összevetni és összekap-
csolni a XX. század eleji városképpel, az

akkori városfejlesztéssel. A helytörté-
neti vetélkedõt két fordulóban hirdette
meg a KMKK, az írásbeli fordulót a la-
punk hasábjain megjelentetett kérdés-
sor megválaszolása adta, majd a vetél-
kedés április 27-én szóbeli fordulóval
folytatódott a mûvelõdési központban.
A szóbeli részre hat ötfõs csapat érke-
zett, akiknek Kemenesaljához kötõdõ,
játékos feladatokat kellett megoldani-
uk. A megoldandó feladványok között

szerepelt többek között
kirakó és activity, a diá-
koknak celldömölki ne-
vezetességekhez, jeles
személyiségekhez és
régi  mesterségekhez
kap csolódó agytörõ já-
tékokat is meg kellett
fejteniük. A versenyzõk
munkáját  háromfõs
zsû ri értékelte, a pon-
tokat Emih-Virág Eszter
gyermekkönyvtáros,
Pálné Hor váth Mária, a
KMKK  igazgatója  és
Lend vay Istvánné törté-

nelemtanár osztotta. A helytörténeti
vetélkedõn a Városi Általános Iskola
Berzsenyi Lénárd csapata végzett az
élen, a csapatot Pethõ Barbara, Árvai
Tímea, Herczeg Daniella Dalma, Zsol -
dos Kitti és Bakk Kristóf alkotta.

»VZS

„Más-kép másképp” –
helytörténeti vetélkedõ
diákoknak

A NYERES CSAPAT
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Mintha egy történelmi idõutazáson
vettem volna részt, mikor asztalhoz ül-
tem dr. Oszkó Zoltán nyugalmazott is-
kolaigazgatóval, aki szeretettel és nagy
lelkesedéssel mesélte el kérésemre
élete könyvének legmeghatározóbb
fe jezeteit. Pedagógusi pályafutását és
a múlt eseményeit tárta fel elõttem,
felelevenítve a vallomásokat is, me-
lyek az egykori kesztyûgyár történetét
idézik meg… És a történet folytatódik…

»Hogyan került kapcsolatba a pedagó-
gus szakmával?
– Magyar János esperes, egyházmegyei
kerületi tanfelügyelõ a Hosszúpe resz -
tegi iskolába tett látogatása során fel-
mérte az osztályt, majd távozása elõtt
megkérdezte  tõlem,  nem  akarok-e
gim  náziumban továbbtanulni? Mivel
édes anyám nem tudott taníttatni, ezért
nem voltak ilyen irányú terveim, de a
tanfelügyelõ megfûzte édesanyámat,
és az Országos Falusi Tehetség men tési
Alap támogatásával a Szom bat helyi
Pre montrei Rendi Szent Nor bert Gim -
náziumba kerültem.
»Mi történt a gimnáziumi évek után? 
– A kõszegi tanítóképzõbe kerültem, az
ötéves képzés utolsó évében Rába ket -
helyre helyeztek ki gyakorló tanítói
minõségbe, ahol a tanítás mellett moz-
galmas kultúrmunkát végeztem. 1951
jú niusában végeztem, majd ez év õszén
bevonultam katonának Kis kun maj sára.
A honvédségnél ezredkönyvtáros vol-
tam, az ezredpolitikai tiszttel együtt mû -
ködve az ezred kulturális prog ramjairól
gondoskodtam, ami nek köszönhetõen
kapcsolatba kerülhettem az akkori kul-
túra kiemelkedõ személyeivel. 1953-
ban leszereltem, majd Egy házashetyére
kerültem, ahol csapatvezetõ és nép mû -
ve lési ügyvezetõ lettem.
»Milyen emlékeket õriz ebbõl az idõ -
szak ból?
– Egyházashetyén aktív kulturális mun-
ka folyt, megalakult egy sportkör, ezzel
párhuzamosan színdarabokat rendez-
tem. Színpadra állítottuk a János vitézt,
a darabban ismertem meg felesége-
met, Szalai Erzsébetet, aki Iluskát ját-
szotta. 1955 decemberében megnõsül-
tem, 1957-ben megszületett Mariann
lányunk, majd 1982-ben az unokánk is
világra jött. De ne fussunk ennyire
elõre az idõben… Az egyházashetyei
évek után Bobára kerültem, ahol to-
vább folytatódott a népmûvelési mun-

ka, majd Horváth Sándor megyei ta-
nácselnök-helyettes javaslatára a bobai
iskola igazgatója lettem.
»Milyen egyetemi tanulmányokat foly-
tatott?
– Az 1970-es évek végén a Pécsi Ta nár -
képzõ Fõiskola magyar-történelem sza-
kát végeztem el, majd az ELTE politoló-
gia-történelem képzésében vettem
részt. Egyetemi tanulmányaimat dok-
tori disszertációval zártam, „A közigaz-
gatás és népképviselet fejlõdése és el-
lentmondásai” címmel.
»Hogyan került Celldömölkre?
– 1956. szeptember 1-tõl járási tanul-
mányi felügyelõként dolgoztam együtt
Szabó József számadó igazgatóval és
Laky Rezsõ népmûvelési felügyelõvel,
aki annak idején tanítóm volt Hosszú -
pe resztegen. Baráti kapcsolatba kerül-
tem Horváth Lajossal, aki a korábbi
leány iskola (Eötvös, mostanra Városi
Általános Iskola) igazgatója volt, de
egyben az ipari iskola megbízott igaz-
gatójaként is tevékenykedett. A fel-
ügyelõi munka során olyan nagynevû
pedagógusokkal kerültem kapcsolatba,
mint Ködös Endre, Döbröntei Károly,
Mainone Géza, Patkó Ernõ, Takács Kál -
mán, Bognár Gyula illetve Bognár Sán -
dor, akiktõl rengeteget tanultam. Ez
idõ alatt az ipari iskolában óraadó tanár
voltam, majd az iskola önállósulása
után Horváth Lajos a 410. sz. Ipari
Szak munkásképzõ Iskola igazgatója
lett, én pedig a helyére kerültem a
leány iskolában. Dala József járási ta-
nácselnök javaslatára vettük fel az
Eötvös Loránd nevet 1972-ben.

»Hogyan emlékszik vissza az iskola-
igazgatói évekre?
– Kitûnõ képességû tantestületet vet-
tem át Horváth Lajostól 1968-ban. Ta go -
za tokat indítottunk és pedagógiai kísér-
leteket végeztünk. Aktív újító és szer-
vezõ tudományos munkába kezdtem, a
Köznevelés és a Vasi Szemle címû fo-
lyóiratokban rendszeresen jelentek meg
cikkeim. 25 éven keresztül, egészen
nyugdíjazásomig, 1989-ig voltam az is-
kola igazgatója, távozásomkor megír-
tam az iskola százéves történetét.
»Majd megjelent a Kesztyûgyári vallo-
mások címû könyv…Hogyan született
meg a kötet?
– Aki mindvégig megmaradt kesztyû -
gyá rinak, azaz Kapui Gyula, a kesztyû -
gyár egykori mûvezetõje keresett fel
azzal a kéréssel, hogy ne hagyjam
vesz ni a gyár történetét. Szavamat áll-
va, nekiláttam az írásnak. Szerdánként
délután két órakor szerkesztõi találko-
zót tartottam, ahol a kesztyûgyári ta-
gok régi fényképeket, tárgyi emléke-
ket hoztak magukkal és vallottak. A
könyv több egy egyszerû tényfeltárás-
nál, nemcsak a hajdani gyár belsõ élet-
ét ismerhetik meg az olvasók, hiszen
egy korszak történetét vetettem papír-
ra. Mintegy ötven emberrel készített
interjú és személyes beszélgetés alap-
ján születtek meg a Kesztyûgyári vallo-
mások.
»A könyv melyik sztoriját tartja a leg-
érdekesebbnek?
– Egy kecskeméti „kislány” története a
legkedvesebb számomra, akinek am-
putált fél lábára a kesztyûgyári dolgo-
zók készítettek védõharisnyát annak
idején, majd a brigádtagok meghívták
nyaralni Celldömölkre. A „kislányt”
nem elfelejtve, levelezésbe kezdtem,
elhatároztam, hogy felkeresem a ma
már asszonykorba lépett Klárikát, aki
nagy örömünkre a könyv megjelenésé-
nek ünnepén is velünk volt.
»Milyen visszajelzéseket kap a könyv
szerzõjeként?
– Soha nem felejtem el azt a napot,
amikor a Ság hegyrõl hazafele jövet ta-
lálkoztam egy hajdani kesztyûgyári
dolgozó férjével, aki azelõtt nemrég
veszítette el a feleségét. A mai napig
megható számomra, amit találkozá-
sunkkor mondott. Feleségét a Kesz tyû -
gyá ri vallomásokkal együtt temették
el, hogy: „legyen neked örök olvasni-
valód a másvilágon.” »VAJDA ZSUZSA

Vallomások az életrõl… és a kesztyûgyárról
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A Diák-Szín-Tér fesztivál színpadán az
idei évben is megcsillogtathatták te-
hetségüket a fiatal mûvészpalánták. A
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár április 20-ra hívta a diákokat
a rendezvényre, akik öt kategóriában
mérettethették meg magukat.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárnak egyik kiemelt feladata a
gyermekekkel és fiatalokkal való kap-
csolatápolás, programajánlás, valamint
olyan rendezvények szervezése, ahol a
fõszereplõk maguk a fiatalok. Az intéz-
mény a tavalyi évben indította útjára a
gyermekek és fiatalok kulturális feszti-
válját, a Diák-Szín-Tér címû rendez-
vényt.  A tehetségkutató színpada is-
mét megelevenedett, második éve

léphettek a mûvészet bármely terüle-
tét kedvelõ és mûvelõ diákok a nagy-
közönség elé. Az egykori „Ki mit tud
hangulatát” felelevenítõ fesztiválra az
idei évben is nagy érdeklõdés mutat-
kozott az ifjú géniuszok részérõl, akik-
nek egyfajta önigazolás is volt a ren-
dezvény. A Diák-Szín-Tér pódiuma szá-
mos fiatal tehetséget szabadított a kul-
túrélményre vágyó közönségre. A „mû -
vészmustra” 38 színvonalas mûso rszá -
mot tartogatott, melyekben közel két-
száz fiatal mutatkozott be a nézõtéren
ülõk elõtt. A lámpaláz leküzdését kö-
vetõen mindenki várta a sorát, hiszen
ahogy mondani szokták, öt perc hírnév
mindenkinek jár. Az idei évben is nagy
népszerûségnek örvendett a zenés-
táncos produkciók kategóriája, így a
tánc- és mozgásmûvészet, a komoly-

zene, könnyûzene és a népmûvészet
kategóriában indultak el a legtöbben.
A fesztiválon térségünkbõl érkezett
énekesek, táncosok, zenészek és sza-
valók is mikrofont ragadtak, hogy
megcsillogtassák tehetségüket. A pro-
dukciók forgószínpadszerûen váltakoz-
tak: volt, aki szólóban lépett a színpad-
ra, néhányan pedig többedmagukkal
álltak a közönség elé. A fellépõk között
akadtak olyanok is, akik rutinos sze-
replõnek számítanak, viszont a diákok
közül páran elõször barátkoztak a ref-
lektorfénnyel. A tehetség ettõl függet-
lenül bárkiben ott lakozhat, az ifjú mû -
vészeket azonos cél vezette: bizonyíta-

ni akartak önmaguknak, ugyanakkor
társaik kutakodó pillantásait is meg
akarták gyõzni, nem is beszélve a zsû -
r irõl és a lelkes, szintén kíváncsi publi-
kumról.  A  fiatal  mûvészpalántáknak
nem volt elegendõ a közönség bizal-
mát elnyerni, produkcióikkal az öttagú
zsûrit kellet lehengerelni. A közel há-
romórás mûsor után a zsûri meghozta
a döntését és átadta a gyõzteseknek
járó jutalmat.  Az  eredményhirdetés
elõtt Süle Ferenc, az Ádám Jenõ Ze ne -
iskola nyugalmazott iskolaigazgatója
szólt néhány szót a versenyzõkhöz. A
zsûri elnöke örömét fejezte ki, hiszen a
tavalyi évhez hasonlóan idén is szép
számmal jelentkeztek tehetséges diá-
kok a fesztiválra.

Fiatal tehetségek mutatkoztak be a Diák-Szín-Téren



A zsûrinek viszont értékelni kellett a
produkciókat:

A mûsor végén a taps mindenkinek
járt, hiszen a színpadra állított produk-
ciók mögött komoly háttérmunka áll,
melybõl a felkészítõ tanárok és a
szülõk is kivették részüket. A részt-
vevõk értékes ajándékokkal gazdagod-
tak a verseny végén: az ajándékutal-
vány mellett az egyes kategóriák nyer-
tesei különbözõ táborozási lehetõsége-
ket kaptak, így a gyõztes fellépõk bá-
bos-, táncos illetve hagyományõrzõ
szaktáborban pihenhetnek a nyár fo-
lyamán. A komoly- és könnyûzene ka-
tegóriában legtehetségesebbnek bizo-
nyult fiatalok a Madách Színházban
megnézhetik a Macskák címû musicalt.

»VAJDA ZSUZSA
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Tánc- és mozgásmûvészet
kategória:

I. helyezett: Rocky Dilly három 
páros nagyformáció
II. helyezett: Smile Kids csoport
III. helyezett: Rocky Dilly nagy
lány formáció
Különdíjasok: Rocky – Dilly ARRC,
Energy Dance Team

Komoly- és könnyûzene kategória:

I. helyezett: Orsós Eszter
II. helyezett: Dénes Petra
III. helyezett: Szekér Alexandra
Különdíjasok: Berzsenyi  Dániel
Gim názium és Szakképzõ Iskola
ének kara, Szombat 14 Trió

Népmûvészet kategória:

I. helyezett: Galagonya Ének-
együttes
II. helyezett: Kéknefelejcs Trió
III. helyezett: Kovács Alíz
Különdíjasok: Kemenesalja Nép -
tánc  csoport, Kökényke Ének-
együttes

Vers- és prózamondás:

I. helyezett: Novák Fanni Mónika
II. helyezett: Kovács Károly
III. helyezett: Tóth Zoltán

Egyéb színpadi produkció kategória

Tücsök Bábcsoport
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Az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény növendé-
kei lehetõség szerint minden évben el-
indulnak a legkülönbözõbb regionális
illetve országos versenyeken. Nem volt
ez másképp az elmúlt idõ szakban sem,
hiszen a zeneiskola diákjai több hely-
színen is bizonyították tehetségüket.

A „Tiszán innen, Dunán túl” Országos
Népdaléneklési Verseny elõdöntõjére
január 25-én került sor, ahol szóló ka-
tegóriában Jandrasovics Regina, Kovács
Alíz és Berta Gréta jutott tovább az or-
szágos szintû versenyre. A május 6-i
döntõbe három formáció is továbbju-
tott, kiemelt aranyat kapott a Boróka,
a Kéknefelejcs Trió valamint a Kökény -
ke Énekegyüttes is, így õk automatiku-
san részt vehetnek az országos meg-
mérettetésen. Az elõdöntõn további
szép eredmények is születtek, arany-
minõsítést szerzett Szó rá di Laura vala-
mint a Galagonya Énekegyüttes. A diá-
kok felkészülését Varga Diána tanárnõ
segítette.
A szombathelyi Zeneiskola szervezésé-
ben februárban vette kezdetét a Nyu -
gat-dunántúli régió egyik legrangosabb
versenye, a Sistrum Regionális Zenei
Ver seny. A megmérettetést különbözõ
hang szer kategóriában vállalhatták a
diákok, a celliek körében szép eredmé-
nyek születtek a verseny folyamán.
Arany minõsítést szerzett Dénes Petra
(cselló, felkészítõ: Gregorich Zsófia),

Tar czi Zsolt (kürt, felkészítõ: Kovács
Róbert), Wolf Zulejka (zongora, felké-
szítõ: Szélesiné Sipos Mónika) és Mo -
gyo róssy Márton (zongora, felkészítõ:
Bejcziné Németh Tünde). Ezüst helye-
zést ért el Somogyi Mara (trombita,
felkészítõ: Vlasits Gábor) és Paluska
Laura (hegedû, felkészítõ: Fülöp Ba -
lázs né), míg a bronzérmet Szabó Ni ko -
lett (fuvola, felkészítõ: Joó Nikoletta)
és Palotai Kóbor Zalán (tenorkürt, fel-
készítõ: Kovács Róbert) vihette el. 
Az idei évben zongora illetve fuvola ka-
tegóriában került meghirdetésre márci-
us 7-én a Gyõri Ifjú Muzsikusok Fesz ti -
vál ja. A Zeneiskolából Szabó Ni ko lett fu-
vola kategóriában bronz minõsítést
szer zett, felkészítõje Joó Ni ko let ta ta-
nárnõ volt. 
Márciusban a Gyenesdiáson megrende-
zésre kerülõ, Gergely-napi Mûvé sze ti
Fesztiválon indultak el a celli zeneisko-
lások. A Fesztiválon kiemelt aranyat ér-
demelt ki Jandrasovics Regina, illetve a
Kökényke Énekegyüttes, aranyminõsí-
tést Kovács Alíz és a Kéknefelejcs Trió
zsebelt be.
A diákok számára az elkövetkezendõ
idõszakban is folytatódik a megméret-
tetések sora. Április 25-én Fertõdön a
III. Regionális Furulyaversenyen indul-
nak a zeneiskola növendékei, április
26-28. között pedig a Helikon Mû vé -
sze ti Fesztiválon szerepelnek a népdal-
énekesek.

»VAJDA ZSUZSA

Versenyeredmények a zeneiskolában

Az Ádám Jenõ Zeneiskola évtizedekre
visszatekintõ, eredményesen mûködõ
kapcsolatot ápol a sárvári Koncz János
Zene- és Mûvészeti Iskolával. A sárvári
intézménnyel Süle Ferenc, a celldömölki
zeneiskola egykori igazgatója vette fel a
kapcsolatot, melynek fenntartására a je-
lenlegi igazgatók – Bejczi Károly (Cell -
dömölk) illetve Szélesi Attila (Sárvár) - is
törekednek. A hagyományokat megtart-
va, egyik évben a helyiek látják vendégül
a sárvári zeneiskolát, a következõ évben
pedig a sárváriak szervezik meg a közös
koncertet. Legutóbb április 18-án az
Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mû vé -
szet oktatási Intézmény kamaraterme
adott otthont a rendezvénynek, mely
változatos zenei élményt nyújtott a kö-
zönség számára. A közel egyórás koncer-
ten mintegy harminc elõadás hangzott
el, szóló és kamaramûvek formájában.
Az érdeklõdõk többek között hallhattak
könnyed zongorajátékot, gitáron illetve
hegedûn megszólaltatott zenemûvet, va-
lamint furulyán és szaxofonon elõadott
darabot is. A hangszerjátékok mellett a
palóc népdalok legszebbjei is felcsendül-
tek a találkozón, ahol mindkét zeneisko-
la növendékei kitettek magukért.

»VZS

Zeneiskolák találkozója

Pir i   Tamás, a
Szent Benedek
Ka tolikus Általá-
nos Iskola 5. osz-
tá lyos   d iák ja
már  tavaly  is
meg nyerte a Zrí -
nyi  matematika-
ver seny  megyei
fordulóját,  és  az
or szágos dön tõ -

be jutott. Ezt a bravúrt az idén is meg-
ismételte, bizonyítva kiemelkedõ te-
hetségét. Az országos döntõben pedig,
amelyet Kecs ke mé ten rendeztek a ta-
vaszi szünetben, az igazán elõkelõ 5.
helyet szerezte meg, hajszállal marad-
va csak le az élen végzõktõl. A Szent
Benedek iskola történetének eddigi
legszebb matematika versenyeredmé-
nye ez.

Országos zrínyis siker

A Kõszegen megrendezett megyei te-
rematlétikai bajnokságon a Celldö möl -
ki Városi Általános Iskola Alsósági Tag -
iskolából tömött-labda lökésben elsõ
helyezést ért el Németh Bálint. Ugyan -

ebben a versenyszámban Kiss Gergõ 5.
helyezett lett. Magas ug rás ban Halász
Norbert az 5. helyen végzett.

• • •
A Sárváron lebonyolított körzeti ka-
tasztrófavédelmi versenyen az alsósá-
gi tagiskola csapata holtversenyben a
2-3. helyet szerezte meg.

Kedves Olvasóink!
Elõzõ számunk helyes megfejté-
se: TAnkönyv, PApír és írószer,
JÁték.
Nyertes: Kovács Imréné 9500
Cell dö mölk, Dobó Katalin u.16. 
Nyereményét a TAPAJA üzletben
veheti át (Sági u. 6-8.).

Gra tulá lunk!

Alsósági diákok sikerei



9

Új Kemenesalja  »  2012. 05. 04. »  M Û V E L Õ D É S

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár nyári táborai

A táborokról információ kérhetõ a 95/779-301 és 302-es telefonszámokon, illetve személyesen a táborvezetõktõl.

Június 18-22. OLVASÓTÁBOR Vezetõ: Emih-Virág Eszter gyermekkönyvtáros Részvételi díj: 10.000,-Ft 

Június 25-29. OLVASÓTÁBOR Vezetõ: Emih-Virág Eszter gyermekkönyvtáros Részvételi díj: 10.000,-Ft 

Június 25-29. LOVAS TÁBOR Vezetõ: Szalóky Attila informatikus Részvételi díj: 15.000,-Ft

Június 25-29. BÁBOS TÁBOR Vezetõ: Nagy Márta 
a Tücsök Bábcsoport mûvészeti vezetõje Részvételi díj: 10.000,-Ft

Július 2-6. HAGYOMÁNYÕRZÕ
TÁBOR

Vezetõ: Ipsics Péter a Kemenesalja
Néptánc csoport mûvészeti vezetõje Részvételi díj: 10.000,-Ft

Július 2-6. TINI TANYA Vezetõ: Lónainé Kondics Zsuzsanna
mûvelõdésszervezõ Részvételi díj: 10.000,-Ft

Augusztus 13-17. TARISZNYÁS TÁBOR Vezetõ: Lónainé Kondics Zsuzsanna
mûvelõdésszervezõ Részvételi díj:  10.000,-Ft

Alsósági Tavaszi Napok 2012
Május 18. (péntek)
18.00 óra AZ ALSÓSÁGI TAVASZI NAPOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA

Helyszín: az alsósági sportcsarnok elõtti tér
Köszöntõt mond: Fehér László Celldömölk Város polgármestere, 

Erdélyi Antal az Alsósági Részönkormányzat vezetõje
A mûsorban közremûködnek: az alsósági óvodások és az alsósági tagiskola diákjai

19.00–21.00 óra a Varnyú Country zenekar koncertje

Május 19. (szombat) 
7.00 óra Zenés ébresztõ

Helyszín: Celldömölk és Alsóság közterei
Közremûködnek: az Ádám Jenõ Zeneiskola Mûvészeti Alapoktatási Intézmény fúvószenekara

9.00 óra ATN Nõi labdarúgó torna Helyszín: az alsósági sportcsarnok

13.00–20.00 Ság Hegy Kupa „C” kategóriás fogathajtó bajnokság Helyszín: az alsósági sportpálya

15.00 óra Tavaszi játszóház – kézmûves foglalkozások gyerekeknek
Alsósági fakanál – fõzõverseny

15.00 óra Csukás István: Ágacska címû mesejátéka a Soltis Színház elõadásában
Rendezte: Ecsedi Erzsébet

16.00 óra Tánc-lánc Közremûködnek: a Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly ARRC táncosai, 
az Energy Dabaston Sporttánc Egyesület tagjai és a KMKK mazsorettcsoportja

17.00 óra Egy kis nosztalgia – a Piroska Amatõr Mûvészeti Csoport (Mersevát) mûsora

18.00 óra Alsósági fakanál fõzõverseny eredményhirdetése

18.15 óra Alsósági mulatós – a Kemenessömjéni asszonykóros mûsora

19.00 óra Musical slágerek – Joós Viktória elõadásában

20.00-24.00 Utcabál Zenél: Halmosi Duó

21.00 óra Fellép: az Alsósági Tagiskola szülõi munkaközösségének tánckara

Május 20. (vasárnap)
9.00 óra Utcák–terek Férfi labdarúgó torna Helyszín: az alsósági sportcsarnok
11.00 óra Zenés áhítat Közremûködnek: az alsósági tagiskola diákjai. Helyszín: az alsósági evangélikus templom

Az ATN ideje alatt mini vidámpark és kirakodóvásár várja az érdeklõdõket. Az Alsósági fakanál fõzõversenyre jelent-
kezni és róla bõvebb információt kérni Benke Csaba szervezõnél lehet személyesen a KMKK-ban, vagy a 95/779-302-es telefonon. 

Rossz idõ esetén a programok helyszíne az alsósági sportcsarnok.



A TANULÓK MEGLÁTOGATTÁK A SZENNYVÍZTISZTÍTÓT IS

A Városi Általános Iskola Alsósági
Tagintézménye évek óta nagy hang -
súlyt fektet a diákok környezetvé-
delmi nevelésére. Az ilyen irányú
szemlélet elmélyítése érdekében
vonták be a tanulókat a Föld hete
címû projektbe, melyet második
éve szervez meg az intézmény, a
TÁMOP  3.1.4.  azonosítószámú
prog ram keretében. A pedagógusok
minden évben igyekeznek a kör-
nyezetvédelmet, a környezetszeny-
nyezés ártalmait közelebb hozni a
diákokhoz azzal a céllal, hogy a gye-
rekekbe beivódjon, hogy ha csak
mikro szinten is, de õk is tehetnek
valamit környezetük védelméért. A
projektbe az alsó tagozatos diákok
április 16. és 20. között, a felsõ év-
folyamra járók pedig április 19. és
25. között kapcsolódtak be. Az in-
tézmény évrõl évre igyekszik bele-
vinni a programokba az iskola évti-
zedek óta õrzött hagyományait. A
témahét foglalkozásai változatosak
voltak:  filmnézés,  aszfaltrajz-ver-
seny, a szennyvíztisztító látogatása,
Vulkánok Olaszországban címû elõ -
adás Szomju Tamás elõadásában,
Eötvös-emlékmû rendbe tétele és
koszorúzása, az iskola és környéké-
nek takarítása, prezentáció készíté-
se és elõadása is hozzátartozott a
program kavalkádhoz. Az idei évben
a diákok a Téglagyári tó környékén
túráztak, ahol megtapasztalhatták a
közös munka élményét. A túra al-
kalmával rendbe tették a tó környé-
két, illetve a Föld napjához kapcso-
lódó akadályversenyen elméleti és
gyakorlati tudásukról is számot ad-
tak. A témahét elérte célját, hiszen
a programok a tanulói kreativitást, a
logikus gondolkodást, az empátiát
és a szociális készségeket egyaránt
fejlesztette.

»VAJDA ZSUZSA
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Hajdúszoboszlón került megrendezésre
az idei évben a Középiskolás Közle -
kedés biztonsági Kupa országos döntõje.
A felmenõ rendszerû verseny országos
fordulóját megyei selejtezõ elõzte meg,
melynek eredményérõl korábbi lapszá-
munkban beszámoltunk, így Nagy Sza -
bolcs nevével találkozhattunk már. A
Berzsenyi Dániel Gimnázium 10. A osz-
tályos tanulója nemcsak megyei szin-
ten, hanem országosan is maga mögött
hagyta a kerékpár kategóriában elindult
versenyzõket. Az április 11–13. között
zajló döntõbe a közlekedési szabályokat
már kiemelkedõen ismerõ, középiskolá-
sok megmérettetésére került sor. Az or-
szágos versenyen megyénként három
fõ versenyzõ indulhatott kerékpáros, se-
gédmotoros-kerékpár, valamint sze-
mélygépkocsi-vezetõi kategóriában. A
14 és 18 év közötti diákoknak a közle-
kedésbiztonsági kupa elsõ napján elmé-
letben kellett bizonyítaniuk, elsõsorban
a KRESZ-ben és az elsõsegélyben való
jártasságukat vizsgáztatták. Gyakorlati
közlekedési tudásukat, szabályossági is-
mereteiket a döntõ másnapján mérték
össze a diákok, akiknek nemcsak a ru-

tinpályán, hanem a városi forgalomban,
közlekedésirányító rendõr karjelzései-
nek szabályait is ismerve, helyt kellett
állni. A kerékpárosok között Nagy Sza -
bolcs bizonyult a legügyesebbnek, az
elméleti és gyakorlati akadályokat is si-
keresen, hibátlanul vette a vetélke dõn.
Felkészülésében édesapja Nagy An tal, a
Celldömölki Polgármesteri Hivatal fõ elõ -
adója illetve Kondics Balázs, a Városi Ál-
talános Iskola tanára se gítette. Az or-
szágos döntõn elért elsõ helyezését az
aranyéremmel együtt egy szuper brin-
gával is jutalmazták.

»VZS

Nagy Szabolcs országosan is elsõ
a kerékpárosok között

A Magyar Vöröskereszt Megyei szerve-
zete az idei évben is megrendezte a
több éves hagyományra visszatekintõ
megyei Csecsemõgondozási Versenyt.
A vetélkedõnek a Szombathelyi Vö rös -
kereszt székháza adott otthont, márci-
us 8-án. A Berzsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképzõ Iskola tanulói az idei év-
ben is elindultak a versenyen, a há-
romfõs csapatot a tagintézmény 11. A
osztályának tagjai: Kozári Edina, Kozma
Krisztina és Szûcs Viktória erõsítették. A
megmérettetés során elõször elmélet-
ben mérték össze tudásukat a csapa-
tok. Csecsemõgondozási ismereteikrõl
egy tesztlap kitöltésével kellett számot

adni, de a megoldandó feladatok kö-
zött a Magyar Vöröskereszttel kapcso-
latos keresztrejtvénykérdések is fel-
merültek. Az agytornát követõen gya-
korlatban mutatták meg tudásukat a
versenyzõk. A gyakorlati állomáshe-
lyen a kisgyermekgondozáshoz szoro-
san kapcsolódó tevékenységek kerül-
tek bemutatásra, így a pelenkázás, a
fürdetés, a lázmérés és az öltöztetés is
hozzátartozott a gondozási feladatok
teljesítéséhez. A celldömölki lányok el-
méletben és gyakorlatban is bebizo-
nyították  felkészültségüket,  tisztes
helyt állásuknak köszönhetõen kiérde-
melték a megyei döntõ elsõ helyezé-
sét. A nagyszerû eredményhez Mar -
toniczné Németh Éva iskolavédõnõ lel-
kiismeretes felkészítõ munkája is hoz-
zásegítette a lányokat. A szakközépis-
kola tanulói a dobogó elsõ fokára állva
kivívták a lehetõséget, hogy megyén-
ket képviselve részt vegyenek az or-
szágos döntõn, mely az idei évben
Szolnokon kerül megrendezésre.

»VZS

Csecsemõgondozásból jeles Társadalmi munka és
túrázás a Föld hete címû
projekt részeként
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Süle
Ferenc

Kovács E.
Valéria

Novák
Mónika

Szûcs
Dávid

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Örül a Sághegyi Múzeum megnyitásának?

»KÉR DEZ: REINER ANITA »FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Munkám során sok idelátoga-
tó csoportot vittem a Ság
hegy re, a múzeum mindig
fontos állomása volt ezen
túráknak. Annak idején kicsit
szegényesnek találtam, re-
mélem, az újbóli megnyitás
alkalmával több érdekessé-
get nyújt majd. A hegy turisz-
tikáját fellendítõ nagy mû,
vagyis a Vulkán Park elké-
szültének ez lehet az elsõ
lépcsõfoka, hogy hosszú szü-
net után ismét élet költözik a
múzeumba. Gratulálok an-
nak, akinek ez eszébe jutott,
hiszen eddig némaság vette
körül a hegyet, most azon-
ban beindulhat az aktív élet.

Nagyon sok Celldömölkre lá-
togatótól hallottam, hogy a
Ság hegyre kirándulva szeret-
te volna megtekinteni a mú-
zeumot, és csalódottan ta-
pasztalta, hogy zárva van. Ez -
zel magam is így voltam, és
mindig bíztam benne, hogy
egyszer csak újra megnyitják.
Szívbõl örülök, hogy ez most
megtörtént, hiszen hozzájá-
rulhat a turizmus fellendülé-
séhez és a természetvédelmi
terület látványosságainak fo-
kozásához. Családi kirándu-
lást is tervezünk a múzeum-
hoz, hiszen amióta bezárt,
már egy generáció felnõtt
nálunk. 

Nagyon örülök, hogy a több,
mint egy évtizedes zárva
tartás után újra kinyitott a
Sághegy Múzeum. A kollé-
gáimmal elhatároztuk, hogy
szervezünk oda kirándulást.
Amíg zárva volt, észrevehe -
tõ volt a hiánya, hiszen a
hegy arculatához hosszú ide  -
ig hozzátartozott. Remé lem,
hogy ezután még vonzóbb
lesz a hegy a turisták szá-
mára, és fontos lenne a mú-
zeum teljes akadálymentesí-
tése,  hogy  a  fogyatékkal
élõk  is  megtekinthessék.
Örül nék, ha a városközpont-
ban is lenne egy hasonló
múzeum.

Általános iskolás koromban
jártam utoljára a Sághegy
Mú zeumban. Nagyon örülök
újbóli megnyitásának, hiszen
az itt élõk és a hegy történel-
méhez szorosan hozzátarto-
zik. Remélem, a pedagógu-
sok is felfedezik, és felviszik
kirándulni a gyerekeket, mert
fontos lenne, hogy az egé-
szen kicsik is megismerjék la-
kóhelyük értékeit. Bár meny -
nyire is az internet világában
élünk, fontos, hogy ne felejt-
sük el természeti környeze-
tünket sem. Jó lenne intenzí-
ven reklámozni a múzeumot,
hogy a városba érkezõ turis-
ták is tudjanak róla.

Mozimûsor-ajánló 2012. május
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, Dr. Gé fin tér 1. 
Jegyárak: teljes árú jegy: 800 Ft, diák- és nyugdíjas jegy: 600 Ft, gyermek jegy (14 éves korig):
500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Telefonos jegy-
rendelés: 06 95/779-301, 06 95/779-302.

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÕPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK
Retró szerelem 2012. május. 03., (csütörtök) 18.00 óra színes, feliratos, német-magyar romantikus vígjáték, 89 perc, 2011.

Mamma mia!
2012. május 04-05., (péntek-szombat)
19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai-angol-német zenés vígjáték, 109 perc,
2008.

Égig érõ fû 2012. május 05., (szombat) 15.00 óra színes, magyar ifjúsági film, 80 perc, 1979.

Sárkány és papucs 2012. május 05., (szombat) 17.00 óra színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1989.

Chanel és Stravinsky 2012. május. 10., (csütörtök) 18.00 óra színes, feliratos, francia romantikus dráma, 120 perc, 2009.

Kémes hármas
2012. május. 11–12., (péntek-szombat)
19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai akció-vígjáték, 98 perc, 2012.

Rio
2012. május. 12., (szombat)
15.00 és 17.00 óra

színes, magyarul beszélõ, brazil-kanadai-amerikai animációs 
vígjáték, 96 perc, 2011.

Az ajtó 2012. május. 17., (csütörtök) 18.00 óra színes, magyar-német filmdráma, 98 perc, 2012.

Csempészek
2012. május. 18–19., (péntek-szombat
19.00 óra

színes, feliratos, amerikai-angol krimi, 110 perc, 2012.

Tintin kalandjai
2012. május. 19., (szombat)
15.00 és 17.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai-új-zélandi-belga animációs film, 96 perc,
2011.

Utolsó látogatás 2012. május. 24., (csütörtök) 18.00 óra színes, feliratos, angol filmdráma, 133 perc, 2008.

Az erõ krónikája
2012. május. 25–26., (péntek-szombat)
19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, angol-amerikai sci-fi, 84 perc, 2012

A gondozoo
2012. május. 26., (szombat)
15.00 és 17.00 óra

2012. május. 26., 15.00 és 17.00 óra

Csak a szél 2012. május. 31., 18.00 óra színes, magyar-német-francia filmdráma, 86 perc, 2011



KEMKO Celldömölk – Büki TK 31–58 (14-18,
9-12, 2-10, 6-18)
Celldömölk, Szombathely városi-városkör-
nyéki kosárlabda-bajnokság, rájátszás 5.
forduló. A két gyõztes mérkõzésig tartó
párharc állása 0–2. Tovább ju tott a Büki TK
csapata.
Vezette: Kovács Zsuzsa, Nagy Zoltán.
KEMKO Celldömölk: Orbán 6, Németh -,
Gaál T. 12/6, Lang -, Horváth 5. Csere:
VIRÁG 3, Gaál P. 2, Szóka 3, Csói -.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.

A jóval esélyesebb bükieknek az elsõ fél-
idõben meg kellett küzdeniük a pontokért,
a másodikban viszont egyértelmûvé tették
a mérkõzést. Az elsõ játékrészt jobban
kezdte a hazai alakulat, minden labdáért
harcoltak, nem hagyták kibontakozni a

vendégeket. A második negyedben felvált-
va estek a kosarak, ennek köszönhetõen
nem tudott nagyobb elõnyre szert tenni a
Büki TK. A harmadik etapban állva hagyták
a hazaiakat, 15 pontra növekedett a hátrá-
nyuk, ekkor már biztos volt, hogy melyik
csapat lesz a továbbjutó. Az utolsó negyed-
ben a hazaiaknál csak a játékvezetõk nyúj-
tottak rosszabb teljesítményt, akik érthe-
tetlen fújásokkal büntették a KEMKO játé-
kosait és szurkolóit. A mérkõzés legered-
ményesebb játékosa a korábbi válogatott,
Váradi Kornél volt, aki 23 pontjával vezette
megérdemelt gyõzelemre csapatát.
Edzõ: A célunk az elsõnél szorosabb ered-
mény elérése volt. Ez sikerült is az elsõ fél-
idõben, fordulás után viszont visszaestünk,
amiben a játékvezetõ páros néhány fura
ítélete is közrejátszott. Nem akarok ezzel

részletesen foglalkozni, a vendégek gyõzel-
me teljesen megérdemelt, de egy sport-
szerû, élvezetes mérkõzést tettek tönkre.
Külön élmény, hogy Váradi Kornél szemé-
lyében egy volt válogatott játékos ellen ko-
sarazhattunk. Térdsérülésébõl mielõbbi
gyó gyulást kívánunk neki és sok sikert az
edzõi pályán.
A két vereség miatt a 9–10. pozíciók helyett,
a 11-12. helyekért küzdhetnek a celldömöl-
ki fiúk. Az ellenfél a szombathelyi Szem be -
szél gárdája lesz. Az elsõ mérkõzés 2012.
május 10-én kerül megrendezésre Szombat -
helyen. Az eddig mumusnak számító együt-
tes ellen mindösszesen egyszer sikerült
nyer nie a KEMKO csapatának (három bajno-
ki vereség mellett), most itt a lehetõség,
hogy javítsák az egymás elleni mérleget. A
visszavágóra hazai pályán, várhatóan 2012.
május 18-án, 20 óra 20 perckor kerül sor a
városi sportcsarnokban.

»LANGHY

Súlyos vereség

Szombathelyi Asztalitenisz Kör – Cell dö -
möl ki VSE-Swietelsky-Wewalka 2-8. –
Szombathely, extraligás férfi asztalite-
nisz-mérkõzés. 

Páros: Szarka Zs., Fixl–Fazekas, Kriston
0:3 (-3, -8, -9) Könnyed celli siker. (0-
1). Egyéni, 1. kör: Németh–Szita 1:3 (-
9, 5, -10, -9) Küzdött Németh becsület-
tel, de Szita jobb volt. (0-2); ifj. Szarka
T.–Fazekas 0:3 (-9, -8, -6) Fazekas ru-
tinja döntött. (0-3); Fixl–Kriston 1:3 (8,
-9, -8, -9) Kristonnak nem volt könnyû
dolga. (0-4). 2. kör: Németh–Fazekas
0:3 (-9, -9, -8) Veresége ellenére,
Németh ezúttal is derekasan helyt állt.
(0-5); Fixl-Szita 2:3 (-8, 8, 8, -5, -7)
Nagy csatát vívott egymással a két fél,

de Szita egy kicsivel jobb volt.(0-6); ifj.
Szarka T.–Kriston 1:3 (8, -6, -4, -4)
Kriston ezúttal könnyedén nyert. (0-7).
3. kör: Fixl–Fazekas 3:1 (-9, 9, 10, 8)
Fazekas nem tudta hozni a tõle elvárt
játékot. (1-7); Németh–Kriston 0:3 (-6,
-12, -12) Németh kétszer is túlórára
kényszerítette Kristont, de a nagyobb
tudás diadalmaskodott. (2-7); ifj.
Szarka T.–Szita 3:2 (9, 9, -10, -6, 7)
Nagy küzdelem volt. (2-8). 
Gyõzött: Fixl 1, Szarka T. 1, illetve Kris -
ton 3, Fazekas 2, Szita 2, Faze kas–
Kriston.

Bajnoki mérkõzések
NB II.
Errel Csákvár TC – CVSE-SWIETELSKY-WE-

WALKA II. 5:13
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Renátó 3, Lukács Balázs 2.
A hazaiak már 4:0-ra vezettek, de utá-
na a celliek összekapták magukat és si-
mán gyõztek.
NB III.
Zalakomár SE – CVSE-SWIETELSKY-WE-
WALKA III. 10:8
Máthé Gyula 3, Fehér László 2, Tamás
László 1, Balázs Gyula 1, Fehér-Máthé
páros.
Nagy küzdelemben dõlt el a találkozó
a hazaiak javára.
Hévizi SK II. – CVSE-SWIETELSKY-WE-
WALKA IV. 12:6
Mogyorósi Erik 2, Szabó Ferenc 1,
Balázs Béla 1, Talián Csaba 1, Szabó-
Mogyorósi páros.
Az esélyesebb hazai csapat nyert.

»CSUKA L.
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Sima gyõzelem, nagy csatában

Sárvár Fürdõ-Kinizsi – Celldömölki VSE-
Vulkán Fürdõ 34-23 (16-14). – Sárvár,
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, ve-
zette: Andorka, Varga. 

Celldömölk: Balogh – Farkas B. 1,
Szomorkovits A. 4, Németh 4, Kazári 2,
Farkas A. 3, Vlasich. Csere: Füzfa,

Szomorkovits L. 1, Gõcze 8/6, Recse.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn. 
Remekül kezdte a mérkõzést a celli
csapat, hamar elõnyre tett szert. Ezt az
elõny azonban nem tudta sokáig tarta-
ni, mert a nagyon agilisan védekezõ
Sárvár kiegyenlített, és az elsõ fél-
idõben végig szoros, fej-fej melletti

küzdelem folyt. A szünetre kétgólos
hazai elõnnyel vonulhattak a felek. A
második játékrészben eleinte jól tartot-
ta magát a Cell, de a támadásban elkö-
vetett hibáknak és a jó hazai védeke-
zésnek köszönhetõen, egyre jobban el-
húzott a Sárvár, és a végén magabizto-
san nyert. Mivel a nagy rivális Haladás
nyerni tudott, a CVSE lecsúszott a ta-
bella második helyére.
Junior: 27-21 (14-9).

Már nem elsõk a lányok

Celldömölki VSE - Vulkán Fürdõ I. – Ka -
pu vár SE 21:27 (10:14), Megyei I. osz-
tályú férfi kézilabda-mérkõzés.
Gólszerzõk: Salamon Sz. 7/1, Horváth
Máté 6, Gönye J. 2, Günther M. 2,
Könczöl B. 2, Horváth N. 2.
Gyõri ETO Kézilabda Szurkolók – Cell dö -
möl ki VSE - Vulkán Fürdõ I. 50:15 (25:4),

Megyei I. osztályú férfi kézilabda-
mérkõ zés.
Gólszerzõk: Kiss B. 4/2, Karádi M. 3,
Könczöl B. 3, Salamon Sz. 2/1, Horváth
M., Novák Sz., Molnár L. 
Gyõrzámoly Kézilabda Club – Cell dö -
möl ki VSE - Vulkán Fürdõ II. 35:21
(19:11), Megyei I. osztályú férfi kézi-

labda-mérkõ zés. Gólszerzõk: Rozmán
G. 12/2, Bakonyi Sz. 3, Németh L. 3,
Süle D. 3.
Celldömölki VSE - Vulkán Fürdõ II. –
Audio SC 42:22 (21:8), Megyei I. osztá-
lyú férfi kézilabda-mérkõzés.
Gólszerzõk: Rozmán G. 14/2, Ahme to -
vics D. 7, Németh L. 7, Bakonyi Sz. 5,
Süle D. 5, Gyurák P. 3, Ludvig 1.

»CSUKA LÁSZLÓ

Férfi csapataink eredményei
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Celldömölki VSE – Bük 3–4 (2–1)
Celldömölk, 150 nézõ, Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 22. forduló. 2012.
április 21.
Vezette: Borbás János (Mészáros Péter,
Horváth Ádám).
Celldömölk: Tóth A. – Mayer, Ambrus,
Györkös, Velencei T. – Enyingi (Ambrus
A. 73. p.), Mészáros (Németh II. J. 84.
p.), Hegyi, Gaál (Döbrönte 78. p.) –
Vánkos, Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél. 
Bük: Artner – Kocsis, Bellovics, Pet ro -
vics, Marton – Imre, Kiss, Németh
(Polgár 89. p.), Ivancsics – Savanyó,
Horváth M. (Horváth Á. 55. p.). Edzõ:
Koman Vladimir.
Góllövõk: Vánkos Balázs 2 (14. p. és 86.
p.), Hegyi László (11-esbõl, 32. p.), il-
letve Savanyó Gábor 2 (8. p. és 80. p.),
Németh Péter (63. p.), Kiss Gábor (83.
p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Szentgotthárd
U19 1–0 G.: Gersey Bence. Kemény
meccs, nehéz gyõzelem.
Uraiújfalu–Celldömölki VSE 1-1 (0-0)
Uraiújfalu, 200 nézõ, Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 23. forduló. 2012.
április 29.
Vezette: Papp Ákos (Hittaller Roland,
Kovács Jenõ).
Uraiújfalu: Pap – Varga Pál., Móricz,
Illés, Széles (Molnár 68. p.) – Gallen A.,
Kiss, Gallen I., Varga G. – Farkas
(Pungor P. 77. p.), Lónai (Varga Péter
50. p.). Edzõ: Csákvári Zsolt.
Celldömölk: Tóth A. – Mayer, Megyesi,
Györkös, Velencei T. (Döbrönte 77. p.)
– Enyingi (Ambrus A. 50. p.), Hegyi,
Ambrus R., Mészáros (Gaál 46. p.) –
Vánkos, Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Móricz Zoltán (49. p.), illetve
Vánkos Balázs (68. p.).
Elõmérkõzés: Uraiújfalu U19 – CVSE U19
0:3. G.: Böcskör Nagy Barnabás (2), Lõ -
rincz Gábor. Az utolsó negyedórában
indult be a gólgyártás.
Két jó formában lévõ együttes volt a
soron következõ két ellenfél, ha csak a
tavaszi szezon tabelláját néznénk,
mindkét együttes elõttünk állna.
Szerencsére az összesített tabellán
még mögöttünk vannak, de a kanyar-
ban már feltûnt a büki csapat. Õk – ve-

lünk szemben – egészen jól összerá-
zódtak tavaszra, az elsõ forduló dön-
tetlenje (amibõl aztán -2 pontjuk lett,
egy sárgalapok miatt nem szerepeltet-
hetõ, de mégis játszó játékos miatt)
után zsinórban most már hét gyõzel-
met arattak. Ellenünk is hamar meg-
szerezték a vezetést egy védelmi kiha-
gyást követõen, amibõl aztán a Cell
szépen talpra állt Vánkos Balázs erõ -
szakos és Hegyi László büntetõbõl elért
találatával. A szünet nem tett jót a ha-
zaiaknak, lelassult, kényelmessé vált a
játékunk, két újabb bizonytalanság a
védekezésben rögtön megfordította az
eredményt. A kegyelemdöfést egy
pontosan befejezett büki kontra jelen-
tette, Vánkos jól eltalált lövése aztán
már csak szépségtapasz lett. A vendé-
gek jó játékkal igazolták jó formájukat,
gyõzelemre csak akkor lett volna esé-
lyünk, ha extra koncentrációval ját-
szunk, de ezúttal ezt csak késõn vettük
észre. Az Uraiújfalu ellen már a kezdõ
sípszónál tudtuk, hogy nehéz lesz, hi-
szen tavasszal négy ponttal többet
gyûjtött nálunk a vendéglátónk, ráadá-
sul hazai pályán háromból három
meccset behúztak. A lényeg a lényeg,
változatos, küzdelmes, még talán az is
mondható, hogy színvonalas összecsa-
pás kerekedett a találkozóból, ahol a
celli csapat legjobbja ezúttal a kapus
Tóth András volt. Legalább három
olyan védése volt, ami a lehetetlen ka-
tegóriába tartozik, és legalább ugyan-

ennyi, ami csak szimplán bravúrnak
nevezhetõ. Közben kapott egy elkerül-
hetõ gólt, egyik csúcsvédését követõ
szögletrúgás után kialakult kavarodás-
ban, még jó, hogy nem sokkal késõbb
Vánkos Balázs ismét egy maga által ki-
harcolt lehetõséget értékesített.
A folytatás most már tényleg teljes
odafigyelést követel, hét meccs van
hátra, öt pont az elõny, tekintélyes, de
nem behozhatatlan. Tény, hogy most
kezdünk játszani a tabella hátsó felé-
vel, harmadával, de nagyon megbosz-
szulná magát, ha bármelyiküket is fél-
vállról vennénk. Idõpont-változást kö-
vetõen a következõ hazai meccs május
6-án, vasárnap lesz a hajdan szebb na-
pokat is megélt Vép ellen, majd me-
gyünk ahhoz a Rumhoz, akik õsszel
egy döntetlennel megtréfáltak minket
a Kolozsvár utcában. 

»DOTTO

Kisebbfajta gödörben

A TÁNCOS LÁBÚ VÁNKOS BALÁZS TALÁLATAIRA NAGY SZÜKSÉG
LESZ A HÁTRALÉVÕ MECCSEKEN IS

Hely Csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés
1. CELLDÖMÖLKI VSE 23 16 3 4 47 20 27 51
2. BÜKI TK 23 15 3 5 58 29 29 46 (-2 pont) 
3. RÁBAPATYI KSK 23 11 7 5 34 23 11 40
4. URAIÚJFALU SE 23 11 6 6 44 28 16 39
5. JÁNOSHÁZA KSK. 23 11 4 8 37 30 7 37
6. SZENTGOTTHÁRD VSE 23 11 4 8 35 28 7 37
7. KÔSZEGI SK 23 7 12 4 30 30 0 33
8. RUM KSC 23 8 8 7 36 37 -1 32
9. VÉP VSE 23 8 7 8 32 30 2 31
10. KIRÁLY SZE 23 8 4 11 30 28 2 28
11. NÁDASD KSE 23 8 4 11 41 41 0 28
12. TANAKAJDI TC 23 8 5 10 29 38 -9 28 (-1 pont) 
13. KEMENESMAGASI SE 23 6 7 10 25 34 -9 25
14. RÁBATÓTFALUI SE 23 5 5 13 25 53 -28 20
15. PECÖL KMSE 23 5 4 14 29 63 -34 19
16. KEMENESALJA FC 23 1 6 16 19 39 -20 9
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TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni
küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és 
hatósági munka erősítése

MEGNYÍLT AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
• neme,
• faji hovatartozása,
• bőrszíne,
• nemzetisége,
• nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez való tartozása,
• anyanyelve,
• fogyatékossága,
• egészségi állapota,
• vallási vagy világnézeti 

meggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• családi állapota,
• anyasága (terhessége) 

vagy apasága,

miatt kedvezőtlenebb bánásmódban
részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben
levő személy vagy csoport?

Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes – 2012. ápri-
lis 26-án 9–13 óráig a Celldömölk Város Polgár -
mesteri Hivatalának földszinti helyiségében
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) megvála-
szolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, vala-
mint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén
milyen lehetőségei vannak a jogérvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL!

• szexuális irányultsága,
• nemi identitása,
• életkora,
• társadalmi származása,
• vagyoni helyzete,
• foglalkoztatási jogviszonyának

vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyának részmun-
 ka idős jellege, illetve határozott
időtartama,

• érdekképviselethez való 
tartozása,

• egyéb helyzete, tulajdonsága
vagy jellemzője (a továbbiakban
együtt: tulajdonsága)

11++11  aakkcc iióókkaatt   kk íínnáálluunnkk  eeggéésszz   mmáájjuussbbaann::
• szombatonként napi családi jegyet 
vásárló vendégeinknek minden második 
gyerek jegyet ráadásként adunk;
• vásároljon hétköznap infraszaunát
és azt aznap párja is megkapja!

WWeell llnneessss -- sszzoo llggáá ll ttaattáássookkaatt   
aa jjáánn lluunnkk   mmáárr   cc ssoommaaggookkbbaann  ii ss   
• szépségcsomag • antimigrén 
• illatvarázs • egészséges légutakért
• stresszoldás • menedzsercsomag
szerepel választékunkban.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8. � 06 95/525-070

www.vulkanfurdo.hu

Kiállításmegnyitó május 5-én, 17.00 órakor 

A csöngei Weöres Sándor
Varga István fotókiállítása versekkel fûszerezve.

A megfizethetõ minõség

Pünkösdvasárnap, május 27-énPünkösdvasárnap, május 27-én
gyereknapi programokkal várjuk az apróságokat.

Brillírozott az Energy Dance Team
Az idei évben Gyõr új barát
adott otthont a Modern
Tánc sport Baj nokság dön tõ -
jé nek április 14-én és 15-én.
Az országos versenyen az
Energy  Dance  Team celldö-
mölki csoportjai az élme -
zõnyben végeztek.
Az egyesület Tóth Gábor

mûvészeti vezetõvel az élen, 2003-ban kezdte meg a mûkö-
dését Energy Dabaston Dance Team néven, Szombathelyen,
majd 2010-ben felvették az Energy Dance Team nevet. A
celldömölki csoportok edzõje 2005-tól Varga Galambos Mó -
nika volt, a tavalyi év szeptemberében viszont Dávid Zsu -
zsanna edzõ-koreográfus vette át a celliek oktatását, így az
országos versenyre õ készítette fel a táncosokat. A Modern
Táncsportok Magyarországi Szövetsége által szervezett két-
napos versenyre 51 egyesület érkezett, hogy eldöntsék, ki
juthat tovább az egyes kategóriákban a világbajnoki szerep-
lésre. A celldömölkiek szép eredményeket értek el az orszá-
gos döntõn, felkészültségüket gyakorlott edzõi munka ala-
pozta meg. Az országos döntõben 176 kategóriában, többek
között street dance, hip-hop, disco és funky stílusban mutat-
ták meg tudásukat a táncosok. A celldömölkiek taroltak a
versenyen: Funky Form Adults kategóriában a Bomb Funk
elsõ helyen végzett, míg Hip-Hop Youth kategóriában har-
madik helyezett lett a Smile csoport. A helyiek sikerét növe-
li, hogy minden Cell dömölkrõl elindult versenyzõ kvalifikálta
magát a VB-re, mely június végén Veszprémben kerül meg-
rendezésre. A Modern Táncsport Bajnokság gyõrújbaráti
döntõjében a tánccsoportok mellett szóló siker is született.
Tóth Gábor edzõsködése alatt Ódor Marcell Hip-Hop Solo
Youth-M kategóriában ért el elsõ helyezést versenyszámával,
így õ is résztvevõje lehet a nemzetközi eseménynek.

»VZS



SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes

és 220 literes főzőüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minőségű gyümölcscefréből, 

illatos és zamatos pálinka 

előállításával – rövid főzési határ -

idővel – várjuk minden kedves régi

és új megrendelőnket!

Érdeklődni:

06 20/337-1864

06 70/334-8167

A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.-nek

2012. február 27-től
ügyfélszolgálati irodája nyílt

Celldömölk 
Dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatt,

a Közösségi Ház épületében.
Az ügyfélszolgálatunk telefonszáma:

06 95/777-010

Várjuk kedves ügyfeleinket!

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 8.00–15.30
csütörtök 8.00–15.30
péntek 8.00–15.30




