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Három napig mulathattak az alsósá-
gi városrészen lakók, ugyanis ismét 
megrendezésre került az Alsósági 
Tavaszi Napok. A nagy múltra vissza-
tekintő, több mint két évtizedes ha-
gyománnyal bíró rendezvényt az idei 
évben május 17–19. között szervezte 
meg az Alsósági Részönkormány-
zat és a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár. Főzőverseny, 
sport, zene és tánc is várta az érdek-
lődőket.

Az Alsósági Tavaszi Napok háromnapos 
rendezvénysorozata a tavaszt üdvözlő 
egyik fő kulturális eseménye városunk-
nak. A városrész kiemelkedő műsorát 
évről évre megrendezik, a nagy múlttal 
büszkélkedő programsorozat mára Al-
sóság egyik jelképévé vált. A városrész 
1950 óta tartozik hivatalosan Celldö-
mölkhöz, majd 1990-ben megalakult 
az Alsósági Részönkormányzat, mely-
nek tagjai 21 évvel ezelőtt álmodták 
meg ezt a tavaszköszöntő eseményt.  
A rendezvény ünnepélyes megnyitó-
ján, az alsósági tagiskola tornacsar-
nokában a megjelenteket elsőként 
Fehér László polgármester és Erdélyi 
Antal részönkormányzat-vezető kö-
szöntötte. Az elmúlt évekhez hason-
lóan a nyitórendezvényen az alsósági 
óvodások, valamint az alsósági tagis-
kola diákjai adtak ízelítőt tudásukból.  
Az óvodások közül két gyermek sza-
valta el kedvenc versét, majd Bodza c. 
táncos elődadásukat tekinthette meg 
a közönség. Ugyancsak szórakozta-

tó volt a 3. osztályosok műsora, mely 
a klasszikus Répa mesét dolgozta fel.  
A rendezvény részeként a tagiskola pe-
dagógusai díjazták a Föld hete projekt 
rajzpályázatának kiemelkedő alkotása-
it, a munkákból összeállított kiállítás 
szintén megtekinthető volt. Az ajándé-
kutalványokat, valamint az okleveleket 
Erdélyi Antal és dr. Kovács Zoltán, az 
Alsósági Részönkormányzat képviselői 
adták át. A megnyitót követően Retro 
Disco várta a mulatni vágyókat, a zenét 
Bálint István biztosította. Az időjárás ke-
gyes volt, hiszen verőfényes napsütés 
mellett élvezhették a látogatók a prog-
ramok sokaságát. Szombaton a kora 
reggeli órákban az Ádám Jenő Zeneis-
kola Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény fúvószenekarának kíséretében 
zenére ébredhettek a helyi lakosok.  
A zenészek furgonnal járták körbe a vá-
rost, az utcákon szívélyes fogadtatás-
ban volt részük. Még a reggeli órákban 
kezdetét vette a női futballmérkőzés, 
valamint az általános iskolások duat-
lon-verseny keretében mérhették ösz-
sze tudásukat. A győzteseknek érmeket 
és díjakat adtak át, amit a JUFA Ungarn 
Kft. ajánlott fel. A délutáni kavalkádban 
minden korosztály találhatott kedvére 
valót, szórakoztató és kulturális műso-
rokból sem volt hiány. A legkisebbek 
is jól érezték magukat, az ugrálóvár és 
a tavaszi játszóház kézműves foglal-
kozásai mellett, a Soltis Lajos Színház 
Csizmás Kandúr című mesejátéka szó-
rakoztatta a gyerekeket. Természeten 
a felnőtt látogatók sem unatkoztak, 

hiszen színes programkínálat tárult 
eléjük. A Tánc-lánc forgatagában a Ke-
menesaljai Művelődési Központ művé-
szeti csoportjai léptek színpadra. Nagy 
tömeget vonzott a mazsorett csoport 
előadása, de a Kemenesalja Néptánc- 
csoport, a Rocky Dilly Akrobatikus 
Rock and Roll formáció, valamint az 
Energy Dance Team csoport tagjai is 
sikert arattak. A Piroska Amatőr Művé-
szeti csoportnak sikerült nosztalgikus 
hangulatba ringatnia a hallgatóságot.  
A táncos produkciókat Taekwando és 
Hakido bemutató követett. 
A Tavaszi Napok sokszínűségét igazol-
ja, hogy nem csupán a zene, hanem 
a gasztronómia is terítékre került a 
hétvégén. Az Alsósági Fakanál főző-
versenyen a lelkes vállalkozók bebi-
zonyították, hogy mi mindenre képes 
a szabadtéri bográcsozás. Pörkölt, gu-
lyásleves is készült, a zsűri pedig ne-
héz döntés előtt állt, hiszen megannyi 
finomság került tányérjába. A mulat-
ság az esti órákban is folytatódott. 
Kaczor Feri fokozta tovább a hangula-
tot, aki felhőtlen szórakozást nyújtott 
a közönségnek, emellett új énekesek 
léptek fel régi slágerekkel, valamint 
a Makoya zenekar tagjai pengették 
a húrokat, színesebbé téve ezzel az 
estét. Végül utcabál vette kezdetét, 
a Halmosi Duó perdítette táncra az 
egybegyűlteket. A rendezvény utolsó 
napján, vasárnap délelőtt férfi labda-
rúgó torna zajlott a sportcsarnokban. 
A háromnapos programsorozat az 
alsósági katolikus templomban öku-
menikus, mindenkit érintő istentiszte-
lettel zárult.
 »KARVALICS ROXÁNA

A zenéé és a táncé volt a fôszerep

az alsósági tagiskola tanulói színes műsorukkal gazdagították a programot

a részönkormányzat képviselői köszöntötték a résztvevőket
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Új tűzoltóautóval bővült a Celldö-
mölki Önkormányzati Tűzoltóság 
állomása. Az Ausztriából származó 
gépjárműfecskendőt május 17-én, 
a Szent Flórián napi ünnepi megem-
lékezés keretében avatták fel.

Köztestületi üléssel vette kezdetét a 
Szent Flórián napja alkalmából szer-
vezett ünnepség, melynek keretében 
megtartották a Celldömölki Önkor-
mányzati Tűzoltóság valamint a Cell-
dömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
közgyűlését. Az ülésen elhangzott az 
előző év szakmai beszámolja, valamint 
azok a lényeges változások, melyek 
a katasztrófavédelem átalakulásával 
a tűzoltóságokat is érintették. A cell-
dömölki tűzoltók a tavalyi évben 125 
esetben hajtottak végre kivonulást, a 
kiemelt káreseményeket Kocsis Péter 
tűzoltóparancsnok ismertette. Az ál-

lománygyűlést követően a Városháza 
parkolójában folytatódott az ünnepség, 
ahol az avatásra váró gépjárműfecsken-
dő tisztelgett. Az ünnepségen beszédet 
mondott Fehér László polgármester és 
Gecse József, a Celldömölki Járási Hiva-
tal vezetője, aki röviden ismertette a 
helyi védelemigazgatás rendszerében 
bekövetkezett változásokat. Hangsú-
lyozta az önkéntes tűzoltó egyesületek 
kiemelt szerepét, melyek jelentős kö-
zösségformáló erővel bírnak, minde-
mellett a lakosság biztonságérzetét is 
növelik. Novák Fanni Mónika és Kocsis 
Eszter hivatástudatot erősítő versekkel 
buzdították a lánglovagokat, majd a 
„Celldömölk és térsége tűzvédelmének 
technikai fejlesztése, kiemelt támoga-
tásáért", valamint a „Celldömölk Város 
és térsége tűzvédelméért, biztonsá-
gáért tett szakmai munka elismeré-
séért" oklevelek átadása következett. 

Az ünnepségen jelen volt az osztrák 
Michelbachi tűzoltóság küldöttsége is, 
akiknek jóvoltából városunkba kerül-
hetett az új gépjármű. Az ausztriai part-
nertűzoltóktól a mindenkori piaci árnál 
jóval kedvezőbb vételáron, nem egé-
szen 6 millió forintért vásárolta meg a 
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság 
valamint a Celldömölki Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület a gépjárműfecskendőt. 
Az összeg valóban jelképes, hiszen 
újonnan 80-90 millió forint körül mo-
zog az ára, használtan sem lehet 20 
millió forint alatt megvásárolni. A kissé 
elavult „IFA-technikás” járműnél jóval 
korszerűbb tűzoltóautó nemcsak a be-
avatkozások idejét gyorsítja meg, ha-
nem azok eredményességét is javítja. 
A tűzoltók védőszentjének tiszteleté-
re szervezett ünnepség zárásaként a 
történelmi egyházak képviselői meg-
áldották az új gépjárművet, és minda-
zokat, akik azt használják és az emberi 
élet mentésében közbenjárnak.
  »vajda zsuzsa

Szolgálatra kész a város új tűzoltóautója

2013. május 16-án tartotta soros ülését 
Celldömölk Város Képviselő-testülete. 
Napirend előtt, a tanácskozás meg-
kezdése előtt a város részéről Fehér 
László polgármester, Söptei Józsefné 
alpolgármester-asszony és Farkas Gá-
bor jegyző köszöntötte a negyedszer is 
bajnok extraligás asztalitenisz-csapa-
tot. Az ülésen jelen volt Kovács Ferenc, 
Vas Megye Közgyűlésének elnöke is, 
aki Batthyány Emlékéremmel díjazta a 
megyében is egyedülálló teljesítményt. 
Az eseményen jelen volt Kristian Koban, 
a Wewalka Kft. ügyvezetője és Illés Zol-
tán, a Vörsas Kft. ügyvezetője, akik az 
asztalitenisz-csapatot támogatók képvi-
seletében köszöntötték a csapat tagjait. 
Az ünnepi aktus után Fehér László pol-
gármester beszámolt a két ülés között 
történtekről, illetve ismertette a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtását. 
Dr. Kovács Zoltán képviselő elmondta, 
hogy korábbi, Munkácson tett látogatá-
suk előkészítő látogatásként szolgált a 

Munkács városával való szorosabb kap-
csolatfelvételre: május 31-én testvérvá-
rosi szerződést kötnek Celldömölkkel. 
Korábbi ülésén hallgatta meg a testü-
let a Vasivíz Zrt. és a Pápai Víz- és Csa-
tornamű Zrt. képviselőit, hiszen az új 
víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó tör-
vény értelmében a Kemenesvíz Víziköz-
mű Kft. nem felel meg a feltételeknek, 
és csatlakozni kell valamelyik nagyobb 
vízszolgáltatóhoz. A döntéshozók a má-
jusi soros ülésen a pápai víziközműhöz 
való csatlakozást szavazták meg, a két 
cég év végére esedékes fúziójának 
részletes menete ezek után kerülhet ki-
dolgozásra.
Szó esett az ülésen továbbá a pályázaton 
nyert térfigyelő kamerák felszereléséről 
és működtetéséről, sportlétesítmények-
re kiírt pályázatokról és utolsó napirendi 
pontként tárgyaltak hosszasan a dön-
téshozók egy kérelmet, miszerint a JUFA 
Ungarn Kft. faaprítékkal működő hő-
erőművet létesítene a fürdő területén. 

A svájci technológiával üzemelő kazá-
nok hőjével kiváltásra kerülne a gáz-
fűtés, mind a Vulkán fürdő tervezett 
fejlesztésével együtt a teljes fürdő épü-
letben és az összes medencénél, mind a 
szálloda és a kemping esetében. A vita 
végén a képviselők többsége megsza-
vazta azt, hogy a JUFA önkormányzati 
területen építse meg a létesítményt, 
természetesen abban az esetben, ha a 
szükséges hatósági engedélyeket be-
szerzi. »LA

Köszöntötték a negyedszer is bajnok asztalitenisz-csapatot

MEGISMÉTELT 
HORGÁSZFÓRUM

A május 22-én tartott horgászfórum 
szavazása eredménytelen volt, ezért 
a tavat üzemeltető Városgondnokság 
megismételt horgászfórumot tart.

Idôpont: 2013. június 8., 9.00 óra
Helyszín: Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár előcsarnoka.
Résztvevôk köre: A Téglagyári tóra 
érvényes – személyre szóló – éves 
horgászjeggyel rendelkezôk 
Téma: horgászrend (éjszakai horgá-
szat)

(Az éves horgászjeggyel rendelkezôk 
titkos szavazással, egyszerû többség-
gel döntenek az éjszakai horgászat-
ról. A szavazás akkor érvényes, ha az 
éves horgászjeggyel rendelkezôk fele 
+ 1 fô személyesen szavaz.)

 tóÜzemeltetÔ városgondnokság
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Van remény: januártól lehet Celldömölkön esetkocsi 
A Magyarország nem hagyja magát! 
jelmondattal a Fidesz országos alá-
írásgyűjtést indított. A rezsicsökkentés 
érdekében május 16-án, a piactéren 
gyűjtötték a támogató aláírásokat a párt 
aktivistái, ahol Kovács Ferenc ország- 
gyűlési képviselő fogadóórát tartott. 
Nemcsak a rezsicsökkentéssel kapcso-
latos kérdéseikkel fordultak a helyiek 
a közgyűlés megyei elnökéhez. Söptei 
Józsefné, az Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület elnökségi tagja megragad-
ta az alkalmat, és nyilvánosan tette 
fel a kérdését az országgyűlési képvi-
selőnek, hogy az esetkocsi ügyében 
korábban tett lépések folytatásáról, 
milyen információval tud szolgálni. A 
válasz nem maradt el, Kovács Ferenc 

így nyilatkozott: „Úgy gondolom, hogy 
az a társadalmi kezdeményezés, ami az 
Együtt Celldömölk Városért Egyesület 
részéről megnyilvánult és az a renge-
teg aláírás, amelyben ez kifejeződött, 
egyértelművé tette azt, hogy a város-
nak és a térségnek nemcsak fizikálisan, 
hanem társadalmilag is igénye van egy 
sürgősségi mentőautóra.” Majd így 
folytatta: „A jáki templom újraszente-
lésének ünnepségén megjelent Orbán 
Viktor miniszterelnök is, ahol módom 
volt egyeztetni vele erről a témáról. Mi-
niszterelnök úr megígérte, hogy mind 
a mentőautót – aminek az ára 28 mil-
lió forint körül lesz –, mind az évente a 
működéshez szükséges összeget január 
elsejétől a kormány biztosítani fogja az 

Országos Mentőszolgálat részére. Egy 
ilyen mentőautónak a működtetése – a 
gépkocsi felszerelésén és megvásárlá-
sán túl – évi 47-48 millió forintot tesz 
ki. A feladatunk az elkövetkezendők-
ben az lesz, hogy találjunk rá megfe-
lelő szakszemélyzetet” – tájékoztatta 
lapunkat az országgyűlési képviselő. 
Az esetkocsi üzembe helyezése nem-
csak Celldömölkön, hanem a térség-
ben lakók egészségügyi problémáira is 
megoldást jelentene. Ezzel kapcsolatos 
véleményének Keresztes István, János-
háza polgármestere is hangot adott, aki 
szintén jelen volt a fogadóórán és arról 
biztosította az egyesület vezetőségét, 
hogy Jánosháza és térsége továbbra is 
támogatja a kezdeményezést.  »VZS

Országjáró körútja egyik állomásaként 
érkezett Gyurcsány Ferenc volt minisz-
terelnök, a Demokratikus Koalíció elnö-
ke Celldömölkre, május 22-én. Rövid itt 
tartózkodása alatt bejárta a várost és a 
Munkácsy-kiállításra is betért. „Hónapok 
óta úton vagyok az országban, ehhez ha-
sonló csodát nem láttam még egy 10–15 
ezres városban. Szeressék és legyenek 
rá büszkék a celldömölkiek!” – mondta 
elismerően a politikus a tárlatlátogatást 
követően. Fehér László polgármesterrel 
arra is szakított időt, hogy körbenézzen 
a városban: „Igazi meglepetés ért, na-
gyon városias lett a központ. Alig múlott 
el úgy év, hogy valami ne történt volna 
itt. Megépült a Vulkánpark, átadás előtt 
áll a fürdő melletti szálloda és kemping, 
új városházával gazdagodott a telepü-

lés. Mozgott a város, és úgy látom, hogy 
jó irányba.” A változások nemcsak a fej-
lesztésekben érhetőek tetten, hanem az 
átszervezésekben is. Az egykori minisz-
terelnök a kórház struktúra-átalakításá-
val kapcsolatos véleményének is hangot 
adott: „Sokat küzdött a város a kórhá-
záért. Azzal az átalakítással, amit ko-
rábban mi végrehajtottunk, próbáltunk 
vigyázni Celldömölkre. Emlékszem, an-
nak idején kaptunk hideget-meleget, és 
most az történt, hogy lényegében tetsz-
halál közeli állapotba került a kórház. 
Én azt gondolom, hogy egy kisvárosban 
négy alapvető funkció kell ahhoz, hogy 
jól működjön az egészségügyi ellátás 
területe: belgyógyászat, sebészet, nő-
gyógyászat és gyermekgyógyászat. 
Ezek olyan igényt elégítenek ki, ame-

lyek jogosak, kár megszüntetni őket, 
még akkor is, ha kevés ággyal lehet mű-
ködtetni. Nagyon sajnálom, hogy a mai 
kormány ezt nem így gondolja. E tekin-
tetben azt hiszem, hogy a város veszte-
se lett ennek a kormányzati politikának” 
– fogalmazott Gyurcsány Ferenc.
 »VZS

Celldömölkön járt Gyurcsány Ferenc

A Magyarországi Evangélikus Egyház, a 
Celldömölki és Bobai Evangélikus Egy-
házközségek segítségével április 27-én 
délután nyilvános, ingyenes ételosztást 

szerveztek az arra rászorulók részére.  
A lebonyolításban az egyházközösség 
intézményei is segédkeztek, a Hajnal-
csillag Evangélikus Óvoda és a Lakos 
Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat is. 
A rendezvény az evangélikus egyház 
1%-os kampányának a része. Az étel-
osztás-akcióval arra hívták fel az adó-
zó állampolgárok figyelmét, hogy a 
civil szervezeteknek adott egy százalék 
mellett adójuk másik egy százalékát is 
felajánlhatják az egyházak társadalmi 
szolgálatának támogatására. Ez orszá-
gos szintű volt, hiszen ezen a napon 
ugyanebben az időben 17 másik helyen 
osztottak ételt az önkéntesek. Informá-

cióink szerint tízezer adag babgulyás 
került kiosztásra, ebből a celldömölkiek 
500 adagot kaptak. Az étel kiosztása 
előtt a jelenlévők közösen elmondták 
az asztali áldást. A rendezvényen részt 
vett Fehér László polgármester, Esz-
tergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügy-
vezető igazgatója, Rác Dénes lelkész, 
Szomju Tamás főgondnok, Rostáné Piri 
Magda, a bobai evangélikus gyüleke-
zet esperese, Mórocz Zsolt egyházme-
gyei felügyelő, valamint a Lakos Ádám 
Szeretetszolgálat vezetője, Móroczné 
Kiss Györgyi is. Az ételek adagolását 
városunk polgármestere, Fehér Lász-
ló és Esztergályos Jenő kezdte meg.  
A rendezvény elérte célját, ami a rászo-
rulók segítése és mosolyuknak teljeseb-
bé tétele volt. »KR

Tedd teljesebbé a mosolyt!
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A tavasz beköszöntével a nők és 
férfiak egyre több időt fordítanak 
külsejükre. Mindenki a megújulásra 
törekszik, valamint arra, hogy formá-
ba hozzák testüket. A tavaszi és nyári 
hónapokban a szépségszalonok, edző-
termek hatalmas népszerűségnek ör-
vendenek. A változás kivitelezhető 
akár egy új frizurával, sminktrendek-
kel, manikűrrel vagy akár alakformá-
lással, amely ma már kényelmesen 
véghez vihető egy forradalmian új 
technikával. Celldömölkre elsőként 
Horváthné Bedő Anikó hozta el azt az 
edzőgépet, mely kényelmes lehetősé-
get nyújt a mozogni vágyók számára. 
A szépségszalonba betérve Ancsával 
beszélgettem, akit a vállalkozás kez-
deteiről kérdeztem:

– Körülbelül 10 éve iratkoztam be egy 
műkörömépítő tanfolyamra, amit a sop-
roni FénySzoft Kft. indított el Sárváron.  
A féléves képzés után sikeres vizsgát tet-
tem, 2003 nyara óta dolgozom a szak-
mában. Előtte bőrdíszmű-készítéssel 
foglalkoztam, főként táskákat és pénztár-
cákat készítettem. Amikor ez a munkahe-
lyem megszűnt, üvegfestő tanfolyamot 
végeztem el és egy asztalossal dolgoz-
tam együtt. Ablakokat, ajtókat, bútorokat 
és különböző dísztárgyakat díszítettem. 
Mindig is vonzottak a kreatív dolgok. Soha 
nem tekintettem igazán a munkámnak az 
alkotást, szinte ez a hobbim is. 
» Mennyiben újult meg a vállalkozásod 
az évek alatt?
– Mint említettem, 2003-tól dolgozom 
manikűrösként és műkörömépítőként. 
Szinte mindig együtt vágtam bele vala-
kivel a szalonnyitásba. Főként fodrászok-
kal dolgoztam az elmúlt évek során, így 
mindig közösen bérelhettünk egy erre 
a célra megfelelő helyiséget. Külön-
böző okok miatt kényszerültem elvál-
ni régi kollégáimtól. 2012 novembere 
óta egyedül viszem tovább az üzletet a 
Sági út 6–8.-ban. Mára több képzésen is 
részt vettem, hiszen az ember ebben a 
szakmában mindig tanulhat valami újat. 
Minden évben részt veszek Budapesten a 
BEAUTY fórumon, ahol új technikákkal, új 
anyagokkal ismerkedhetek meg. A szép-
ségszakma állandóan megújul, az ember 
azt gondolja, hogy már nem lehet mit ki-
találni, pedig évről évre jönnek a modern 
ötletek, trendek, hiszen a köznép igényli 
a megújulást.
» Nagyon népszerű vagy a szakmában. 
Kikből áll a vendégköröd leginkább, és 
mennyi munkád van?

– Jórészt fiatalok járnak hozzám, persze 
vannak idősebbek is, akiket a pedikűr 
érdekel. A vendégeimet mindig kérem, 
hogy előre jelentkezzenek be, így jobban 
átlátható a munkarendem. Nem panasz-
kodom, mert szinte minden nap tele van 
a naptáram, főleg most, hogy beköszön-
tött a jó idő, tavasztól őszig van a szak-
mában a főszezon. Talán a legnépszerűbb 
technika az idei tavaszi szezonban a 
gél-lakkozás, ezt saját körömre és műkö-
römre egyaránt lehet kérni. A vendégeim 
a vidám színeket kedvelik főként, hiszen 
ez gyönyörűen fest napsütésben.
» A médiában nagyon sokat hallani egy 
új edzőgépről, amit Celldömölkön először 
a te szalonodban próbálhattak ki a lako-
sok. Honnan jött az ötlet, hogy városunk-
ba hozd ezt az új technikát?
– Én szintén a médiában hallottam erről 
a vibrációs edzőgépről és jótékony hatá-
sairól. Feltérképeztem a környéket, hogy 
hol tudnám kipróbálni. A közelben akkor 
egyedül Szombathelyen és Győrben volt, 
most már Pápán is megtalálható. Úgy 
rendeltem meg, hogy még nem próbál-
tam ki. Budapestről hozattam, egy otta-
ni cég forgalmazza, elég sokat kellett rá 
várnom, ugyanis másfél hónap után ér-
kezett meg. Részt vettem egy egynapos 
oktatáson, ahol mindent elmagyaráztak, 
amit a gépről tudni kell. Ez egyébként 
orvostechnikai eszköznek lett minősít-
ve, ami egy ausztrál orvosprofesszor 
találmánya. Tíz éve gyártják már, Ma-
gyarországon pedig négy évvel ezelőtt 
került be a piacra. Személy szerint azért 
mertem belevágni ebbe a dologba, mert 
csak pozitív véleményeket olvastam róla. 
» Hogyan működik a gép, illetve kiknek 
javaslod?
– A készüléket felnőtteknek találták ki, 
nagyon összetett a hatása, hiszen szin-
te bárki használhatja, de különösen jó 
azoknak, akik ülőmunkát végeznek és 
mozogni szeretnének. Jótékony hatá-
sa van betegségek kialakulását meg-
előzendő, például cukorbetegség vagy 
érszűkület esetén. Azok is igénybe ve-
hetik, akik alakjukat szeretnék formálni, 
esetleg fogyókúráznak. Pozitívan hat a 
naracsbőrre, vagy a visszérre. Különösen 
ajánlom stresszes, időhiányos életforma 
esetén. A gép az egész testet stimulálja, 
billegő mozgása van, így kibillent minket 
az egyensúlyból, mi pedig ellentartunk, 
ezért izommunkát hajtunk végre, több 
izmunk mozog egyszerre. 
» Hogy néz ki egy edzés?
– Először mindig felteszem azt a kérdést, 
hogy kinek mi a célja, ennek alapján 

ajánlok nekik egy edzéstervet. Az első 
öt alkalommal csak 10 percet szabad a 
gépen állni, utána maximum 20 percet 
alkalmanként. Annak, aki csak mozogni 
szeretne, elég heti kétszer 10 perc. Vi-
szont annak, aki nagyobb, látványosabb 
eredményt szeretne elérni, heti több 
alkalom javasolt. Utcai ruhában lehet 
használni, ez vonzó lehet, hiszen nem 
kell átöltözni hozzá. 10 percnyi mozgás a 
gépen 45 percnyi edzőtermi munkával ér 
fel, viszont izomláz nem jellemző. 
» Milyen visszajelzéseket kapsz a vendé-
geid felől, és miért ajánlod különösen a 
használatát?
– Eddig csak pozitív visszajelzéseket kap-
tam. Már az elejétől kezdve nagy népsze-
rűségnek örvend az edzőgép. Egyre több 
vendégem van, ezért előre be kell jelent-
kezni. Sokan vannak azok, akik az első 
alkalom után bérletet vásárolnak. Öt-, 
tízalkalmas, illetve korlátlan havi bérlet 
is kapható. Ez a termék megoldást nyújt 
számtalan problémára. Jó közérzetet és 
kondíciót biztosít, valamint új élménye-
ket okoz az embereknek. Azoknak, akik 
szeretnének gyors, látványos eredmé-
nyeket elérni vagy csak egy kényelmes 
edzésen részt venni, itt a helyük.  »KR

Kényelmes edzés a szépségszalonban

Kedves Olvasóink!

A cikkel kapcsolatos kérdést keressék 
a lap hasábjain. A helyesen válaszolók 
között egy három alkalmas FLABéLOS 
ajándékutalványt sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2013. június 07.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu 
vagy Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár, Dr. Géfin tér 1., II. emelet 
9. számú iroda. 
Előző lapszámunk helyes megfejtése: 
Heti négy alkalommal érkezik friss áru. 
Nyertesünk: Horváth László, Celldö-
mölk, Gábor Áron u. 21., fsz./1. 
Nyereményét a Kemenesaljai Művelő-
dési Központ és Könyvtár recepcióján 
veheti át. Gratulálunk!
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A Városi Általános Iskolában hagyo-
mányai vannak a versenyeztetésnek 
fizikából. Az Öveges József Országos 
Fizikaverseny háromfordulós: iskolai, 
megyei és országos szinten történik 
a tanulók megmérettetése. Elsőként 
központilag kiadott feladatsor alap-
ján, adott szint teljesítése esetén 
lehet a megyei döntőbe jutni, ahol 
újabb küzdelemben mérhetik ösz-
sze tudásukat a megye legjobbjai. 

Az Öveges Fizikaverseny megyei for-
dulóján Balhási Zalán 8. d osztályos 
tanuló első helyezést ért el, így az 
országos fordulóban ő képviseli Vas 
megyét. Dummel Damján szintén a 
8. d osztály tanulója hatodik helyen 
végzett. Mindkettőjük felkészítő taná-
ra Pálné Horváth Katalin volt. Remél-
jük, a fizika csodálatos világában való 
kutakodás középiskolai pályájukon is 
végigkíséri a tanulókat. 

Megyei siker fizikából

A Cselekvô Összefogással Celldömöl-
kért Egyesület idén is megszervezte 
az immár hagyományosnak mondha-
tó matematikaversenyét a nyolcadik 
osztályos tanulók számára. A május 
6-i megmérettetésre nemcsak Celldö-
mölkrôl, hanem a környék iskoláiból 
is érkeztek diákok, hogy összemérjék 
matematika-tudásukat, logikus gon-
dolkodási képességüket évfolyamtár-
saikkal. A vetélkedô igen népszerû 
a nyolcadikosok körében, ötödik éve 
már, hogy megtelik egy tanterem 
azokkal a diákokkal, akik a verseny-
re jelentkeztek. A Városi Általános 
Iskolában idén 17 diák gyûlt össze, a 
helyi általános iskolákon túl, János-
házáról, Bobáról, Kemenesmagasiból 
és Ostffyasszonyfáról is érkeztek fiatal 
matematikusok. A hét példából álló fel-
adatsort évek óta Hegyi Dániel nyugal-
mazott matematikatanár állítja össze, 

aki egyben a vetélkedô ötletgazdája is.  
A diákoknak idén is 90 perc állt rendel-
kezésére, hogy megoldják a tesztsort. 
A kitöltött versenylapokat Csótár Anikó, 
Horváth Sándorné, Lampért Kálmánné, 
és Lórántfy Tibor zsûritagok értékelték.  
A pontszámok összesítését követôen az 
alábbi eredmények születtek:
1. Bödör András (Szent Imre Általános 
Iskola, Jánosháza, felk.: Keresztesné 
Mészáros Gertrúd) • 2. Gulyás Anett 
(Városi Általános Iskola és EPSZ, Cell-
dömölk, felk.: dr. Pörneczi Károlyné) •  
3. Berta Anikó (Városi Általános Iskola 
és EPSZ, Celldömölk, felk.: Pálné Hor-
váth Katalin).
A dobogós helyezéseket elért diáko-
kat és felkészítô tanáraikat ajándék-
könyvekkel jutalmazták a verseny 
szervezôi. A rendezvényt támogatta 
Baranyai Attila, a Cell-Coop Kft. ügyve-
zetô igazgatója. »VZS

Nyolcadikosok matematikaversenye

Az Őrségi Református Egyházmegye 
harmadik alkalommal szervezett hit-
tanversenyt a megye gyülekezetei-
nek hittanosai számára. Az idei évben 
a Celldömölki Református Egyházközség 
adott otthont a vetélkedőnek, melyre 
május 11-én várták a gyerekeket. Az 
egyházmegye területéről, többek között 
Egyházasrádócról, Becsvölgyéről, Zala-
egerszegről és Őriszentpéterről is érkez-
tek hittanosok, mintegy 140-en töltötték 
meg a délelőtti órákban a református 
templom sorait. A nap rövid áhítattal vet-
te kezdetét, mely a hittanverseny témája 
köré épült: „Hegyek a Bibliában.” Ezzel 
kapcsolatos gondolatait Szakál Péter, az 
Őrségi Egyházmegye esperese mondta 
el. „Tekintetem a hegyekre emelem…” – 
idézte az esperes a 121. zsoltárt, melynek 
üzenetét is lefordította a gyerekeknek: 

„Az élet által elénk állított problémák 
olyanok, mint az előttünk tornyosuló he-
gyek, le kell győznünk őket. Lássuk hát 
meg életünk hegyei mögött az Istent.” 
Németh Tamás református lelkész veze-
tésével a diákok közösen énekelték el a 
121. zsoltárt, majd csapatokra osztód-
tak és elkezdődött a nemes küzdelem.  
A hittanverseny négy állomáson zajlott, 
a református templomban, a ligetben, a 
romtemplomnál és az evangélikus ját-
szótéren is vártak feladatok a csapatta-
gokra. A diákok játékos formában adtak 
számot bibliai ismereteikről, a hittanó-
rákon szerzett tudásukról. A vetélkedőt 
követően a Ság hegyre tettek kirándulást 
a gyülekezetek tagjai, majd a Kemenes 
Vulkánparkban ért véget a lelki feltöltő-
dést erősítő és a közösségépítő reformá-
tus hittanverseny.  »vajda zsuzsa

„Tekintetem a hegyekre emelem…”
dummel damján és balhási zalán felkészítő tanárukkal 

mintegy százhúszan vettek részt a református hittanversenyen
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Határtalanul a művészetek szárnyán
Nagy tömegeket mozgat meg a 
Kárpát-medencében a magyar kor-
mány Határtalanul! elnevezéssel 
meghirdetett programja, amelynek 
keretében 15 ezer diáknak nyílik le-
hetősége, hogy külhoni magyarlak-
ta területre látogasson, és így élő 
kapcsolat alakulhasson ki az egye-
temes magyarság között az egész 
Kárpát-medencében.

Május elején a celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium és Szakképző Isko-
la 40 diákja vett részt egy nyolcnapos 
tanulmányúton a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. jóvoltából a Határtalanul! 
program keretében, miután március-
ban vendégül látták egy segesvári gim-
názium magyar nyelvű tagozatának 40 
tanulóját. A 9. H osztály osztályfőnöke, 
Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó tanárnő el-
mondta, hogy régi álma teljesült azzal, 
hogy elvihette diákjait  Erdélybe.
– Nagyon szép volt az út, gyönyörű időt 
fogtunk ki a kiránduláshoz. Igyekeztünk 
megtekinteni minden fontos látnivalót, 
ami belefért az időnkbe (Nagyvárad, 
Királyhágó, Kalotaszentkirály, Kolozs-
vár, Segesvár, Szováta, Parajd, Korond, 
Farkaslaka, Szejkefürdő, Csíkszereda, 
Csíksomlyó, Békás-szoros, Gyilkos-tó, 
Nagyszeben, Vajdahunyad, Déva, Arad).
A kiránduláson a legtöbb időt a seges-
vári fiatalokkal töltöttük, akikkel már 
márciusban összebarátkoztak a diákja-
ink. Nagyon sok érdekes programmal 

vártak bennünket, volt kincskeresés 
a segesvári várban, színházi előadás, 
népdalverseny, kosárlabda-, kézilab-
da- és focimeccs valamint bográcsozás 
a hegytetőn, ahol a menü szabadban 
készült paprikás krumpli volt. 
A pályázat feltétele egy közös projekt 
volt. A tanulók először márciusban Cell-
dömölkön, majd májusban a segesvári 
közönségnek adták elő nagy sikerrel 
Kőműves Kelemen balladáját.
Előtte néhány tehetséges diák is bemu-
tatkozott. Nagy sikere volt egy dalnak, 
amit Segesváron egyik este a közös 
gitározás közben maguk a fiatalok ír-
tak. A második kirándulás végére mély, 
őszinte barátságok születtek a külhoni 
és anyaországi diákok és tanáraik kö-
zött. 
– Már most tervezzük, hogy ezeket a 
kapcsolatokat hogyan tudnánk ápolni 
a jövőben, nemcsak az internet segít-
ségével, hanem újabb személyes ta-
lálkozásokon keresztül is – avatott be 
terveibe a tanárnő. 

Megjelent a Szülőföld Kiadó Az én váro-
som könyvsorozatának legújabb példá-
nya, immár Celldömölk címmel. A könyv 
kizárólag helyi gyerekek munkáit tartal-
mazza. A rajzpályázat nagy népszerűség-
nek örvendett, hiszen közel 300 rajz és 
festmény készült különböző technikákkal, 
ebből 60 jelent meg a könyvben. A szer-
vezők, Gyuricza Imre és Farkas Csaba arra 
voltak kíváncsiak, hogy milyen Celldö-
mölk-kép alakult ki a gyerekekben óvo-
dás kortól a gimnazistákig. Lehetséges, 
hogy a gyermeki szem olyasmit is észre-
vesz, amire a felnőttek fel sem figyelnek. 
A rajzok mellett a könyv rövid gondola-
tokat is tartalmaz, amelyben a gyerekek 
kifejezik, miért érzik magukénak a várost. 
Május 24-én került sor a könyv bemuta-

tására, valamint a legjobb alkotások díja-
zására. Az ünnepélyes megnyitón Fehér 
László polgármester köszöntötte a részt-
vevőket, majd Illés Erika szobrászművész, 
egyben a zsűri elnöke fejezte ki háláját és 
gratulációját. A rendezvény során az óvo-
dások adtak ízelítőt műsorukból, valamint 
a Celldömölki Városi Általános Iskola és 
EPSZ 7. osztályos tanulója szavalta el Kál-
di János Kemenesalja című versét, a Váro-
si Általános Iskola énekkara előadásában 
pedig a Búcsúzás Kemenesaljától című 
művet hallhatta a közönség. Végül a mű-
sorvezetést a Soltis Lajos Színház két tag-
ja vette át, akik a képek árverezésében 
segédkeztek. Az ebből befolyt összeget a 
Városi Általános Iskola és Bölcsőde javára 
fordítják. A legjobb munkákat ajándéktár-

gyakkal jutalmazták. A legkiemelkedőbb 
alkotás tulajdonosa Szerdahelyi Petra 
volt, aki a Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskola 5. osztályos tanulója.
 »KR

vártak bennünket, volt kincskeresés 

Az én városom, Celldömölk

Kirándulás

A Kemenesaljai Szőlő- és Kertbarátok 
Köre 2013. június 20. és 24. között 
kirándulást szervez Kárpátaljára. 

Az utazás részleteiről érdeklődni 
lehet: 
Heim Géza 06-70/414-1358 és
dr. Hollósy István 06-20/738-9793.

Meghívó

A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Csoportja 2013. 
június 1-jén tartja az Országos Fogyatékkal Élő Emberek Kulturális Fesztivál-
ját. Helyszín: a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színházterme. 
A kezdés időpontja: 09.00 óra. Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Dalos János, 
a megyei egyesület elnöke. A fesztivált megnyitja Fehér László, Celldömölk 
Város polgármestere és Gecse József, a Celldömölki Járási Kormányhivatal 
vezetője.
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Június 8. (szombat)
07.00–09.00 óra: Zenés ébresztő – köz-
reműködik az Ádám Jenő Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fú-
vószenekara.
16.00–17.00 óra: Csalóka Péter mesejáték 
– a Soltis Színház bemutatója. Helyszín: 
Dömölki romtemplom.
17.00–19.00 óra: Paci-party – lovaglás 
gyerekeknek. Helyszín: A dömölki rom-
templom környéke.
18.00–19.00 óra: Seven Houses – a bala-
tonboglári evangélikus gyülekezet gospel 
kórusának műsora. Helyszín: Dömölki rom-
templom.
19.00–20.00 óra: Csongor és Tünde  me-
sedráma – a Soltis Színház előadása. Hely-
szín: dömölki romtemplom.
20.00–24.00 óra: Utcabál

Június 9. (vasárnap) 
DÖMÖLKI CSALÁDI DÉLUTÁN 
az evangélikus templom kertjében
  
15.00–18.00 óra: Arcfestés, ügyességi já-
tékok és kvízfeladatok – aki részt vesz, 
fagyizhat!
15.00–15.30 óra: A Berzsenyi Táncszínház 
előadása – Pite és társai dömölki táncbe-
mutatója.
15.30–15.45 óra: A Tücsök és az Ultraviolák 
bábcsoportok műsora – Strucc-show – né-
ger bábokkal.
15.45–16.15 óra: A Rocky Dilly ARRC tán-
cosainak bemutatója.
16.15–16.30 óra: A Tücsök Bábcsoport pro-
dukciója – Hernyó és Pingvin-tánciskola.

16.30–17.00 óra: Az Energy Dance Sport-
tánc Egyesület műsora.
17.00–18.00 óra: Fellép a Flame Együttes – 
pop- és rockzenekar Diával.
18.00–18.30 óra: „Dívák estéje” a Pápai 
Musical Stúdióval – Koncz Zsuzsa, Kovács 
Kati, Zalatnay slágerek.
19.00–20.00 óra: Orgonakoncert. Helyszín: 
Evangélikus templom. 
Közreműködik: Finta Gergely orgonamű-
vész, a Hittudományi Egyetem docense, 
valamint a Liszt Ferenc Vegyeskar Süle Fe-
renc vezetésével.

A program ideje alatt „dömölki falatozó és 
kortyoló” várja kicsiket és nagyokat!

 » M Û V E L Ô D É S

Újabb városrészi rendezvény Celldömölkön
„Mélységes mély a múltnak kútja” – 
kezdi Thomas Mann a József és testvé-
rei című tetralógiáját. Mindennek, ami 
nagyon régi, a kezdete homályos me-
sébe, mondába vész. Az ősrégi eredetre 
maga az ismeretlen kezdet is rámutat. 
Ilyen a dömölki apátság is: régi, kelet-
kezésének körülményei máig homályo-
sak. Ami bizonyos, hogy alapítási ideje 
az első ismert oklevél (1252) kelténél 
jóval régebbi. A mai apátsági pórdömöl-
ki major nevezetes helység volt régen: 
itt keletkezett a Benedek-rendi monos-
tor az 1280-as években. Az ősi temp-

lom eléggé ép romjai ma is láthatóak. 
Amint Pórdömölköt apátsága, Nemes-
dömölköt nemessége és a hitújítással 
kapcsolatos mozgalmak tették jelenté-
kennyé. Nemesdömölköt Kiscell nem-
léte előtt Kemenesalja központjának 
tekinthetjük. A 17. században  itt létre-
hozott iskolában tanított Füztőy Bene-
dek, de Vidos Miklós és Ostffy Mihály, 
az egyház két főemberének érdeme, 
hogy Bécsben kieszközölték a szigo-
rúan Nemesdömölkhöz kötött szabad 
vallásgyakorlást. Itt volt lelkész az a 
Kis János, aki felfedezte irodalomtörté-

neti nagyságunkat, Berzsenyi Dánielt.  
Az artikuláris templom őrzi a nagy költő 
keresztelő-kútját, később házasságot is 
kötött a „magyar Horác”. Számos, már-
már elfeledett eseményt, történelmi 
alakot őriz ez a városrész, melyekről 
a későbbiekben meg kíván emlékezni 
az önkormányzat. Hagyományteremtő 
szándékkal először június 8-án és 9-én 
Dömölki Napok címmel vidám családi 
táncos-zenés rendezvényre hívják első-
sorban az ezen a városrészen lakókat, 
de a városban, környéken élőket egy-
aránt.

A Munkácsy-kiállítás kétezredik látogatóját köszöntötték
Április 26-án nyílt meg a művelődési 
központban a világhírű festőművész, 
Munkácsy Mihály alkotásaiból rende-
zett kiállítás. A tárlat népszerűségét 
jól bizonyítja, hogy már több mint ké-
tezren tekintették meg, sokan kíván-
csiak a neves művész festményeire, 
szívesen élnek a különleges lehető-
séggel. A kétezredik látogató a kiál-
lítás megnyitását követő 27. napon 
lépett be a művelődési központba.  
A Dunaújvárosból érkezett Birtókné Új-
helyi Katalin volt az a szerencsés, aki 
a kiállításra szóló belépőjegye mellé 
értékes ajándékcsomagot is kapott. A 
Munkácsy-bázisra kétezres sorszámmal 
belépő vendégnek Fehér László pol-
gármester és Pálné Horváth Mária, a 

művelődési központ igazgatója gratu-
lált. A szerencsés tárlatlátogatót meg-
lepetésszerűen érte a köszöntés. Mint 
mondta, rokonlátogatásra érkezett 
Celldömölkre, lányától hallotta, hogy a 
művelődési központban nyílt egy tár-
lat a híres magyar festő alkotásaiból. 
Mivel művészetszerető ember és nagy 
Munkácsy-rajongó, itt tartózkodása 
alatt mindenképpen meg szerette vol-
na tekinteni a tárlatot. A legnagyobb 
Munkácsy-gyűjteménnyel rendelkező 
Pákh Imre kollekciójából válogatott 
húsz Munkácsy-festmény július 30-ig, 
továbbra is a hét minden napján reg-
gel 9 órától este 20 óráig látogatható 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtárban. fehér lászló gratulál a kétezredik látogatónak

DÖMÖLKI NAPOK 2013. 
Június 8-9. (szombat-vasárnap)

Kérdés: Maximum hány percet szabad a gépen edzeni?
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A Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskola tehetséges tanulói erős aka-
rattal, szorgalommal készültek mind 
a világi és mind az egyházi iskolá-
soknak meghirdetett versenyekre. 
A kitartó munka, tanáraik áldozatos 
felkészítő tevékenysége meghozta a 
2012/2013. tanév eredményeit.

Sport
Torna Diákolimpia Megyei Döntő (Szom-
bathely): II. korcsoportos leány csapat 
(Busznyák Anna, Gaál Fanni, Pápai Ale-
xandra, Giczi Gréta, Csomai Regina, Sza-
lai Szonja) 2. helyet értek el. A III.–IV. 
korcsoport leánycsapata (Sebestyén 
Fanni, Szalai Fanni, Szerdahelyi Petra, 
Bérdi Csenge, Somlósi Blanka, Barcza 
Fruzsina) a 3. helyen végzett. Torna Di-
ákolimpia Országos Elődöntőn (Pécs) a 
II. korcsoportos leány csapatbajnoksá-
gon a 3. helyet hozták el. A Katolikus 
Iskolák Országos Tornaversenyén az I. 
korcsoport leány csapatbajnokságán az 
„A” csapat (Jánossy Júlia, Németh Fló-
ra, Papp Dorottya, Takács Vivien, Sarlós 
Amina, Czupor Anna) 1. helyezett, a 
„B” csapat (Kamondy Doroti, Kósa Esz-
ter, Baranyai Panna, Barcza Lizett, Baj-
ner Panna, Molnár Noémi, Nyári Alexa) 
3. helyezést ért el. Egyéni összetettben 
1. hely Takács Vivien, Sarlós Amina. II. 
korcsoport leány csapatbajnokság 1. 
hely: Busznyák Anna, Gaál Fanni, Pápai 
Alexandra, Giczi Gréta, Csomai Regina, 
Szalai Szonja. Egyéni összetett: 1. hely 
Csomai Regina. III–IV. korcsoport leány 
csapatbajnokság 2. hely: (Sebestyén 
Fanni, Szalai Fanni, Szerdahelyi Petra, 
Bérdi Csenge, Somlósi Blanka, Barcza 
Fruzsina). Egyéni összetett: 2. hely Se-
bestyén Fanni. A Megyei Asztalitenisz 
Diákolimpián Czupor Attila és Zolnai Fan-
ni 1. helyezést értek el. A Megyei Sakk 
Diákolimpián Czupor Attila 1. helyet 
szerzett, valamint az iskola csapatai az 
1. illetve a 3. helyen végeztek. Tanuló-
ink részt vettek az Országos Lövésverse-

nyen, ahol szintén kiváló eredményeket 
szereztek, az 1. helyezett csapat tagjai: 
Kiniczky Mátyás, Győrffy Csaba, Döme 
Botond.

Matematika
Piri Tamás 6. osztályos tanuló a Dugo-
nics András Országos Matematikaver-
senyen 2., a Mindszenty Egyházmegyei 
Matematikaversenyen 1., a Zrínyi Ma-
tematikaverseny megyei fordulóján 1., 
majd országos fordulóján 15., a Kengu-
ru Matematikaverseny megyei megmé-
rettetésén 1., országos fordulóján pedig 
11. helyezést ért el, felkészítő tanára 
Finta Katalin. Orbán Bálint 5. osztályos 
diák az egyházmegyei Mindszenty Ma-
tematikaversenyen 2. helyen végzett. 
Ugyanitt Csomai Regina a 4. osztályosok 
körében szintén a 2. helyezést érte el, 
valamint a 4. osztályosok Megyei Mate-
matikaversenyén 2. lett.

Magyar nyelv és irodalom
Sarlós Napsugár 4. osztályos tanuló a 
területi Adventi Szavalóversenyen az 1. 
helyet szerezte meg, valamint a Gazdag 
Erzsi Megyei Szavalóversenyen is a leg-
előkelőbb pozícióban végzett. A Diák-
Szín-Tér Tehetségek Fesztiválján pedig a 
dobogó 3. fokára állhatott fel.
Tóth Rebeka 4. osztályos diák a Katolikus 
Iskolák Mesemondóversenyén 3., a te-
rületi Mesemondó Versenyen 1. helye-
zést ért el. Pápai Alexandra 3. osztályos 
tanuló a területi Mesemondóverseny 2. 
helyét szerezte meg, az Adventi Sza-
valóversenyen különdíjban részesült. 
A budapesti Országos Szépíró Verseny 1. 
helyét Varga Henrietta 4. osztályos diák 
nyerte el, aki a Szépíró Verseny megyei 
fordulójában is az 1. helyen végzett. 
Az alsósok egyházmegyei „Szépen, he-
lyesen írj!” versenyén, Gudui Eszter (2. 
o.) 2. helyezést ért el.
A Dukai Takách Judit Szavalóversenyen a 
8. osztályos Papp Ninetta a 2. helyezést 
szerezte meg. Az egyházmegyei Anya-

nyelvi Verseny győztese, Vekszli Anna 
(7. o.) lett. A felsősök felkészítő tanár-
nője: Lendvay Istvánné.

Történelem
Az Országos Történelemverseny megyei 
fordulóján Karáth Péter (7. o.) a 4. he-
lyet, Mogyoróssy Márton (7. o.) a 6. he-
lyet szerezte meg. Zolnai Fanni (6. o.) a 
Megyei Történelemversenyen 6. helye-
zést ért el. Felkészítő tanáruk: Hajbáné 
Göltl Andrea.

Idegen nyelv
Pethő Botond, Orbán Bálint, Paczona 
Bianka, Németh Péter és Mórocz Kitti 
csapata 3. helyezést ért el az Egyház-
megyei Német Nyelvi Versenyen. Ga-
szak Gábor a felkészítő tanáruk.

Természetismeret
Somogyi László (4. o.) a budapesti Or-
szágos Természetismeret Versenyen 
1. helyezést ért el. Az Egyházmegyei 
Természetismeret Versenyen az alsó-
sok korcsoportjában 2. helyezett lett az 
iskola 4. osztályos csapata, Gaál Fanni, 
Nagy Laura, Keszei Tamás és Somogyi 
László. Az 5–6. osztályos csoportban 3. 
helyezést ért el, Nagy Petra, Kontics 
Péter, Zolnai Fanni és Németh Péter csa-
pata. A 7–8. osztályos csapatok közül fel-
sős csapatunk, Virágh Dorottya, Karáth 
Péter, Gergye Vivien, Németh Laura a 
3. helyet nyerte el. Felkészítőjük: Kele-
menné Benkő Barbara tanárnő.

Hittan
Az Egyházmegyei Hittanversenyen isko-
lánk csapata a 2. helyen végzett, tagjai: 
Virágh Dorottya, Karáth Péter és Bérdi 
Csenge (7. osztályosok). Egyházmegyei 
Református Hittanversenyen a felső ta-
gozatos csapat a 3. helyet érte el, 120 
tanulóból. A csapat tagjai: Németh Já-
cint, Lenner Luca, Barcza Fruzsina, Ko-
vács Friderika.

Informatika
Az egyházmegyei Informatikaversenyen 
Mogyoróssy Márton (7. o.) 1. helyezést, 
Kamondy Tivadar (8. o.) 2. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk: Kerekes Gábor.

Rajz
Nagy Laura (4. o.) az Egyházmegyei 
Rajzpályázat 1. helyezettje lett. Mol-
nár Orsolya (4. o.) a „Pasztellkarácsony” 
megyei rajzpályázat 2. helyét szerez-
te meg. Csornán a „Kedvenc mesém” 
rajzpályázaton pedig 1. helyezett lett. 
A csornai rajzpályázaton 2. helyezést 
ért el Reczetár Eliza (1. o.). Felkészítő 
tanáruk: Molnár Istvánné. 

a tornászlányok sikerének kováCsa: belloviCs diána 
és segítője, Czupor ferenCné.

varga henrietta, tóth rebeka, sarlós napsugár, 
somogyi lászló, felkészítő tanító nénivel: szabó 
SZILVIÁVAL

A Szent Benedek versenyeredményei
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Mozimûsor ajánló 2013. június
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1., Jegyárak: teljes árú jegy  
3D: 1000, normál 800 Ft, diák- és nyugdíjas jegy 3D: 800, normál 600 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú 
jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Jegyfoglalás: 06 95 779-301, 302. Jegypénztári órák: KEDD, SZERDA,  
CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00, PÉNTEK: 15.00–19.00, SZOMBAT: 14.00–19.00.

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÔPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK

Tad Jones csudálatos kalandjai 3D 2013. 05. 31–06. 01., 17.00 színes, magyarul beszélő, spanyol animációs film, 90 perc, 2012

Vasember 3. 3D 2013. 05. 31–06. 01., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai-kínai sci-fi, 109 perc, 2013

A sziget* 2013. 06. 04–06., 19.00 orosz filmdráma, 112 perc, 2006

Zambézia 3D 2013. 06. 07–08., 17.00 színes, magyarul beszélő, dél-afrikai animációs film, 83 perc, 2012

Sötétségben – Star Trek 3D 2013. 06. 07–08., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi akciófilm, 132 perc, 2013

A hallgatás szabálya 2013. 06. 11–13., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai thriller, 125 perc, 201

Óz, a hatalmas 3D 2013. 06. 14–15., 17.00 színes, magyarul beszélő, amerikai fantasztikus kalandfilm, 127 perc, 2013

A hívás 2013. 06. 14–15., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai thriller, 94 perc, 2013

360 2013. 06. 18–20., 19.00 színes, feliratos, angol-francia-brazil-osztrák romantikus dráma, 110 perc, 2011

Paranorman 3D 2013. 06. 21–22., 17.00 színes, magyarul beszélő, amerikai animációs vígjáték, 92 perc, 2012

Képszakadás 2013. 06. 21–22., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 93 perc, 2013

The Master 2013. 06. 25–27., 19.00 színes, feliratos, amerikai filmdráma, 144 perc, 2013

A hobbit: Váratlan utazás 3D 2013. 06. 28–29., 17.00 színes, magyarul beszélő, amerikai-új-zélandi fantasy, 169 perc, 2012

A nagy Gatsby 3D 2013. 06. 28–29., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai-ausztrál romantikus dráma, 145 perc, 2012

*Kérjük, hogy az art jelzésű filmekre a jegyigénylést a vetítést megelőző három munkanappal korábban jelezzék, köszönjük! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

 Megkérdeztük
  » válaszoltak Mi a véleménye a Munkácsy-tárlatról?
»KÉRDEZ: REINER ANITA »FOTÓ : VAJDA ZSUZSA

Győrből érkeztem ide, és 
nagyon örülök, hogy sza-
badidőmet a kiállítás meg-
tekintésével töltöttem. Ezt 
megelőzően nem voltam 
még Munkácsy kiállításon, de 
most úgy érzem, nagyon itt 
volt az ideje. Alapvetően nem 
vagyok nagy művészetkedve-
lő, de ez a tárlat lenyűgözött. 
Csodálatosak a képek, a tár-
latvezetés is nagyon tetszett. 
A gyűjtő, Pákh Imre hozzáál-
lása is figyelemreméltó, sok 
ilyen emberre lenne szükség, 
hogy minél többekhez eljus-
sanak nemcsak Munkácsy, 
hanem a többi festőművész 
szebbnél szebb alkotásai is.

Gróf 
Ferencné

Szeretem a képzőművésze-
tet, ezen belül a festészetet. 
Nagyon jónak tartom, hogy 
a város felvállalta egy ilyen 
kiváló művész, mint Munká-
csy Mihály festményeinek 
bemutatását, és nem kell 
több száz kilométert utazni, 
hogy műveivel találkozzunk. 
Tetszik a tárlat, nem is baj, 
hogy csak húsz alkotás került 
ide, hiszen így könnyebben 
befogadható és feldolgozha-
tó az általuk nyújtott vizuális 
élmény. Jó, ha egy kiállítá-
son nem a bőség zavara jel-
lemző, mert minden egyes 
kép elgondolkodtat és hatá-
sa csak később érződik.

Körülbelül tíz éve láttam 
utoljára Munkácsy-kiállítást 
Szegeden, így nagyon örü-
lök, hogy az egyetlen dé-
lelőttöt, amit Celldömölkön 
töltöttem, sikerült az itteni 
tárlat megtekintésével meg-
koronáznom. Ez a kisváros 
egyébként is a szívem csücs-
ke, és most még inkább 
élményekkel gazdagodva 
utazom haza. Lenyűgöző 
Munkácsy Mihály festészete, 
magyarként büszkék is lehe-
tünk rá. Ez a kiállítás jobban 
tetszett, mint a szegedi, és 
a tárlatvezető is átfogó, ala-
pos, részletes tájékoztatást 
nyújtott a látottakról.

Jákfáról érkeztem nővérem-
hez, a kiállítás megtekintését 
feltétlen be akartam iktatni 
a programba. Budapesten 
találkoztam már Munkácsy 
tárlattal, olvastam is sokat az 
életéről, így művészete közel 
áll hozzám. Az igazi Munká-
csy jellemzők, úgymint sötét 
tónus-fehér folt jól visszakö-
szönnek ezen a húsz alko-
táson is. Nagyon tetszett a 
kiállítás, tele van szépséggel, 
a képeket látva az ember 
elfeledkezik napi gondjairól. 
Nagy dolognak tartom, hogy 
ez a gyűjtemény eljuthatott 
egy ilyen kis városba, mint 
Celldömölk.

Gál 
Csaba

Talabér 
Róbert

Nagy 
László

 » O L V A S Ó I  O L D A L
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Közéleti Kávézóba hívta az érdek-
lődőket május 14-én, a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egye-
sület. Az „Egy csésze kávé mellett” 
programsorozat vendége ezúttal 
Császár Gábor, a Kenyeriből szárma-
zó, válogatott kézilabdázó volt.

Eleven gyerekként emlékszik rá min-
denki. Első próbálkozása a dobással 

nem sikerült a legjobban, ráadásul a 
szomszéd ablakát is kitörte. Császár 
Gábor úgy fogalmazott, hogy olyan 
volt, mint talicskában a kockás kerék. 
Ehhez képest igen messze jutott, hi-
szen a Kenyeriből származó fiatalem-
ber mára világhírű kézilabdázó lett. 
A közéleti fórum moderátora Fehér 
László, a Cselekvő Összefogással Cell-
dömölkért Egyesület elnöke volt, aki a 
sportkarrierje kezdetéről is kérdezte a 
vendéget. A válogatott kézilabdázó a 
’90-es évek elején az akkor még Eöt-
vös Loránd nevét viselő általános is-
kolában csöppent bele a sportéletbe.  
A kezdeti nehézségeket hamar legyőz-
te, gólkirály és az év legtechnikásabb 
játékosa lett. Arra, hogy már gyerekko-
rában is mennyire tehetséges volt, az 
egykori testnevelő tanára emlékezett 
vissza. „Kitartó munkával hamar a csa-
pat meghatározó tagja lett” – mond-
ja büszkén Süle Nándor, aki második 
gyermekeként tekint a kézilabdázóra. 
A beszélgetés során felelevenítődtek 
a gyermekkori csínyek, a családi törté-

netek és azok a bizonyos diákolimpiai 
mérkőzések is, melyek Császár Gábort 
elindították a sportpályán. Fegyelmet 
és alázatot tanult az edzőitől: „Sosem 
szerettem feladni a dolgokat, ma is 
a végsőkig küzdök a kitűzött célért” 
– mondja „Csaszi”. A falusi kisgyerek-
ből világhírű sportoló lett, aki először 
a Dunaferrhez került, majd Dániát és 
Franciaországot is megjárta. 2010-től 
a Veszprém színeiben lép pályára, az 
idény végén azonban Párizsba igazol, 
és ott folytatja pályafutását. Vannak 
kedves történetek az életéből, melyek 
összefüggnek Celldömölkkel, a beszél-
getés során mégis azt a szeretetet és 
megbecsülést emelte ki, mely őt itt 
körülvette, amikor falusi kissrácként 
– ahogy ő fogalmazott – bekerült a 
városba. Hazalátogatása alkalmával 
meglepetéssel is szolgált a sportoló. 
A meglepetés Nagy Bettinának szólt, 
aki nemcsak Császár-rajongó, hanem a 
Győri ETO tehetséges játékosa is volt. A 
fiatal lány hintóval érkezett meg a mű-
velődési központhoz, a nem minden-
napi élményről Süle Nándor és Császár 
Gábor gondoskodott. 
  »vajda zsuzsa

Május 11-én hatodik alkalommal ren-
dezték meg a Ság hegy Kupa nemzet-
közi sakkversenyt, az egykori kiváló 
celldömölki sakkozó, Szobi Tibor em-
lékére. A jelentkezők száma minden 
eddiginél magasabb volt, kb. 230 
sakkozó mérette meg magát a ran-
gos díjazású versenyen: közülük két 
nagymester, 8 nemzetközi mester és 
7 fidemester. A versenyzők hat kate-
góriában indulhattak, két felnőtt és 
négy gyermekcsoportban. A gyere-
kek körében is nagyon népszerű ez az 

esemény, hiszen volt olyan csoport, 
ahol 50-nél több induló volt. 

A versenyt Fehér László polgármester 
nyitotta meg, aki felhívta a messziről ér-
kezők figyelmét a város érdekességeire. 
Czupor Attila köszöntötte Rosta Ilonát, 
Szobi Tibor özvegyét, aki évről évre tá-
mogatja a rendezvényt. Gergácz Balázs 
tájékoztatást adott a szakmai tudniva-
lókról. Az egésznapos megmérettetés a 
nagy létszám ellenére zökkenőmentesen 
lezajlott. A felnőttek versenyét Balogh 

Imre nagymester nyerte, a B kategóri-
ában a celldömölki Kasza István lett 7.  
A gyerekeknél a celliek közül Czupor At-
tila eredménye kimagasló, aki immár 
harmadik éve állhatott a dobogó legfelső 
fokára. Piri Tamás ugyanebben a csoport-
ban 8., míg Galovich Máté 11. lett. A lá-
nyok közül Farkas Kata érte el a legszebb 
eredményt, hatodikként végzett. A leg-
jobb nem díjazott celldömölkiek különdíj-
ban részesültek, a lányoknál Galovich Lili, 
a fiúknál Piri Tamás és Lenner András. Ez-
úton is köszönet a verseny támogatóinak.

„Mint talicskában a kockás kerék”

Hatodik Szobi Tibor emlékverseny a Szent Benedek iskolában

Bajnoki mérkőzések

NB I. 
SZAK Szombathely – CVSE-SWIETELS-
KY-WEWALKA II. 11:7
Benák András 2, Ölbei Péter 1, Kra-
marics Gergő 1, Teket Attila 1, Öl-
bei-Teket, Benák-Kramarics párosok.
Csak megszorítani tudtuk a jobb erők-
ből álló SZAK-ot.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – BVSC 
Zugló Sportiskola 7:11
Benák András 2, Kramarics gergő 2, 
Ölbei Péter 1, Teket Attila 1, Ölbei-Te-
ket páros.

A szokásokhoz híven most is csak 
megszorítani tudtuk az ellenfelet.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Váci 
Reménység Egyesület 11:7
Benák András 3, Ölbei Péter 3, Kra-
marics Gergő 3, Teket Attila 1, Öl-
bei-Teket páros.
Bravúros celli győzelem az esélye-
sebb Vác ellen!

NB III. 
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Szé-
chenyi ESE 17:1
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás 
László 4, Balázs Gyula 3, Fehér-Máthé, 

Balázs-Tamás párosok.
A vártnál simább győzelem a Főisko-
lások ellen.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Mo-
sonmagyaróvári TE 4:14
Lukács Balázs 2, Orbán Renátó 1, Mo-
gyorósi Erik 1.
Nem volt esély a listavezető ellen.

Győri Elektromos – CVSE-SWIETELS-
KY-WEWALKA IV. 13:5
Lukács Balázs 3, Orbán Renátó 1, Sza-
kács László 1.
Meglepetésre sima győri győzelem 
született.
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» S P O R T

Celldömölk – Haladás VSE 2-2 (0-2)
Celldömölk, 100 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 27. forduló 2013. május 18.
Vezette: Magyar Péter (Márton Péter, Papp 
János).
Celldömölk: Szijártó – Ambrus A. (Ambus R. 
78. p.), Györkös, Megyesi, Pupp (Mészáros 82. 
p.) – Simon M. (Gaál 54. p.), Manganelli Zs., 
Szuh, Baranyai (Mayer 46. p.) – Győri, Németh 
(Sebestyén Sz. 89. p.). Edző: Kelemen Kornél.
Haladás: Farkas – Sütő (Gazdag 82. p.), Ró-
zsa, Gyurácz, Németh – Simon D., Devecsery, 
Baranyai, Kajtár – Klauzer (Takács 77. p.), Fritz 
(Lukács 77. p.). Edző: Takács Gábor. 
Kiállítva: Mészáros (88. p.), illetve Simon D. 
(48. p.).
Góllövők: Győri Gergely (53. p.) és Németh 
József (61. p.), illetve Kajtár Máté (13. p.) és 
Fritz Dávid (34. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Haladás U19 3-2 
(2-2). Nagyon fontos győzelem, ezzel leszakí-
tottuk magunkról a szombathelyieket az ara-
nyéremért zajló versenyfutásban. G.: Böcskör 
Nagy Barnabás (2), Mógor Krisztián.
Celldömölk – Rábapaty 5-1 (2-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 16. forduló pótlása 2013. május 
20.
Vezette: Kovács Gergely (Bedi Tamás, Szabó 
Péter).
Celldömölk: Kovács – Ambrus A. (Mayer 64. 
p.), Györkös, Megyesi, Pupp (Simon 75. p.) – 
Ambrus R., Manganelli Zs. (Baranyai 61. p.), 
Szuh, Sebestyén Sz. (Győri 61. p.) – Gaál, Né-
meth. Edző: Kelemen Kornél.
Rábapaty: Pados (Derdák 34. p.) – Szabó, 
Csupor, Horváth, Balhási – Tar, Dovánszki, Fe-
hér (Györke 67. p.), Király (Bertha 77. p.) – Pi-
ros, Dugovics. Edző: Haraszti Zsolt. 
Góllövők: Németh József 3 (42., 88. és 93. 
p.), Györkös Gábor (46. p.) és Győri Gergely 
(91. p.), illetve Csupor Ádám (74. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Rábapaty U19 6-0 
(0-0). A középmezőny elejéhez tartozó ven-
dégek a végére elkészültek az erejükkel. G.: 
Baráth Máté, Gersey Bence, Lőrincz Gábor, 
Böcskör Nagy Barnabás, Bertha (öngól), Mó-
gor Krisztián.
Uraiújfalu – Celldömölk 3-2 (1-0)
Uraiújfalu, 100 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság, 29. forduló. 2013. május 26.

Vezette: Boda György (Kiss Péter, Bejczi Antal).
Uraiújfalu: Pap – Nagy, Sándor, Varga, Széles 
– Kiss, Gallen A., Gallen I., Molnár (Göncöl 92. 
p.) – Farkas (Tóth 91. p.), Varga (Lónai 73. p.). 
Edző: Csákvári Zsolt.
Celldömölk: Szíjártó – Ambrus A., Györkös, 
Megyesi (Simon 75. p.), Pupp – Mayer (Ba-
ranyai 72. p.), Szuh, Manganelli, Gaál – Győri, 
Németh. Edző: Kelemen Kornél.
Góllövők: Farkas Attila 3 (40., 55. és 63. p.) 
illetve Németh József (47. p.) és Győri Gergely 
(84. p.).
Előmérkőzés: Uraiújfalu U19 – CVSE U19 0-6 
Az újabb győzelem azt jelenti, hogy a bajnoki 
aranyért játszhatunk az utolsó fordulóban.

Időrendben haladva a Haladás fiatalok (18-19 
éves évjárat) ellen szerencsétlenül kezdtük a 
meccset, jó félóra alatt kétgólos hátrányba 
kerültünk. A gólok ugyan egy védelmi bizony-
talanságból és egy szerencsétlenül megpat-
tanó labdából estek, de ennek ellenére nem 
volt érdemtelen a szombathelyiek vezetése. 
Fürgék, kombinatívak voltak, ha még egy kis 
erőt, rutint szereznek, szép jövő előtt állnak. 
A szerencsénk az volt, hogy két buta sárga 
lappal kiállításra került egy játékosuk, amitől 
megzavarodtak, és mire rendezték soraikat, 
kiegyenlítettünk. Először egy kapu előtti ka-
varodásban Györkös gurításába Győri még 
belepiszkált a gólvonal előtt és így a labda a 
gólvonal mögé csordogált. A második gól vi-
szont nem csordogálva, hanem zúgva érte el 
a hálót, Németh került tempóelőnybe, majd 
kihasználva ezt, kilőtte a bal sarkot úgy 16-
ról. Az egyenlítést követően újra összeszedték 
magukat a vendégek, itt is, ott is kialakult 
még egy-két helyzet, de az emberhátrányban 
játszó, már biztos ezüstérmes zöld-fehérek 
ellen „megőriztük” a döntetlent. A Rábapaty 
ellen a rendkívül sűrű középmezőny miatt 
csak a három pont megszerzése lehetett a 
cél, ami végül is mindkét félidő jó végjátéká-
val fölényesen sikerült. Az első félidő végén 
először a végig agilisan játszó Németh József 
okosan csavarta a labdát a hosszú felsőbe, 
majd néhány perccel később Györkös Gábor 
hasonlóan okosan értékesített egy szabadrú-
gást úgy 25-ről. Ugyan ekkor már ujjsérülése 
miatt le kellett cserélni a vendégkapust, de 
váltótársa nem tehetett egyik találatról sem. 

Nem úgy a teljes hazai védelem, akik egy 
szögletrúgásnál elfeledkeztek a hosszú olda-
lon álldogáló vendégvédőről, aki ugyan nem 
találta el rendesen az elé hullott labdát, de 
lehet, hogy éppen ezért, lövése gólig jutott. 
A szépítés felvillanyozta a Patyiakat és a szép 
számban őket elkísérő szurkolókat, de mielőtt 
még túl meleg lett volna a pite, Németh egy 
kiugrásból tulajdonképpen eldöntötte a mecs-
cset. A hosszabbításban még betaláltunk két 
szép góllal a vendégek kapujába, de ekkor a 
csalódottságtól már megtörtek a vendégek. 
A hosszú hétvégén megszerzett négy pont-
tal aránylag biztonságosabb helyre eveztünk 
a tabellán, de az Uraiújfalu elleni vereséggel 
sikerült még az utolsó fordulóra is izgalmakat 
hagynunk. Az Uraiak nem meglepő módon a 
kezdő sípszótól fullánkosan, nagyobb tűzzel 
játszottak, a celliek inkább hosszabb táma-
dásszövéssel, nem kinyílva próbáltak játszani. 
Ez a játék a hazaiak kapujára sajnos semmi 
veszélyt nem jelentett, míg a mi kapunk előtt 
a harmadik nagy lehetőséggel éltek a haza-
iak, a jó napot kifogó Farkas Attila egy beí-
velt labdára jókor érkezett. A második félidőt 
váratlanul egyenlítéssel kezdtük, Németh az 
ellene elkövetett szabálytalanságot góllal 
büntette, úgy 20 méterről becsavarva a labdát 
a kapuba. A döntetlen nem volt elég a hazai-
aknak, de újabb góljukhoz mi segítettük őket 
hozzá, amikor Szíjártó egy beívelt labdánál 
lyukat ütött és a legszerencsésebb helyen is-
mét Farkas állt. A gólt még nem kiheverő celli 
védelem aztán összehozta a mesterhármas 
lehetőségét Farkasnak, az ide-oda pattogó 
labdát a védők között lőtte be. A celliek át-
álltak a háromvédős játékra, a mezőnyfölény 
meg is lett, de a kapura továbbra sem vol-
tunk veszélyesek, egészen az utolsó percekig. 
Akkor benéztek egy labdát a hazaiak, a védő 
és a kapus egymásra várását Győri használta 
ki. Ezt követően aztán a hazaiak portása több-
szörösen jóvátette hibáját, két-három nagy 
löketet mentett, a védők is dobálták magukat 
rendesen a lövések elé, aztán jöttek sorba az 
időhúzó cserék és a számukra megváltó vég-
ső sípszó. Az utolsó mérkőzésen ezért úgy 
állhatunk ki a Szentgotthárd ellen, hogy az ifi 
ki-ki meccset játszik velük az aranyéremért, a 
felnőtt csapat pedig, ha nem szerez pontot, 
akkor könnyen a kieső hellyé válható 10-11. 
helyen fejezheti be ezt a szebb reményekkel 
indított bajnokságot.
  »dotto

Az aranyért játszhat az ifi
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Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
NYITVA: hétfô- péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00

szombat: 8:00–12:00
Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu

Porszívó akció! 1200 W-os 4.000 Ft, 1600 W-os 5.000 Ft
AKCIÓ! DAEWOO mikró 20 l-es 15.000 Ft

OLCSÓ KONYHAI KISGÉPEK ÉRKEZTEK!
Polaroid energiatakarékos égôk 3 év garanciával.

Duracell elemek.

III. Buti Pálinka Fesztivál
„Magyar gasztronómia ízei és kézműves vásár”

2013. június 15. Vönöck
/Helyszín: Vönöck, Buti Károly gyümölcsöse/

08.30-09.45 – „Pálinkás jó reggelt!!” Zenés ébresztő a Sárvári Koncert 
Fúvószenekar, Sárvár Városi Mazsorett Együttes, valamint 
Somogyi Mihály ceremónia mesterrel

08.45-09.45 – Marcato ütőegyüttes a fesztivál helyszínén
09.45-10.00 – Sárvári Koncert Fúvószenekar és Sárvár Városi Mazsorett 

Együttes         
10.00-10.45 – Ünnepélyes megnyitó
  „Pálinkás jó napot!” – együtt koccintás, falatozgatás
11.00-11.30 – Berzsenyi Táncszínház
11.50-12.30 – Akkordion Harmonika zenekar
13.00-13.50 – Borravaló zenekar /színpad/
13.00-14.00 – „Jó ebédhez szól a nóta!” /V.I.P. részleg/
14.00-14.45 – Tarisznyások zenekar „Széltarisznya” című interaktív műsora
15.00-15.50 – „A jó pálinka itassa magát!” a Szombathelyi Weöres Sándor 

Színház előadása
16.00-17.00 – Ünnepélyes eredményhirdetés
17.00-17.30 – „Fesztivál Szépe” verseny döntője
18.00-18.30 – Koós Réka
18.40-19.10 – Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport
19.10-19.25 – Tombola 3 Fődíj sorsolása
  „Pálinkás jó estét” – együtt koccintás
20.00-21.30 – OCHO MACHO EGYÜTTES
22.00-23.30 – LORD ZENEKAR
24.00-04.00 – Halmosi Duó

A Buti család szeretettel vár minden kedves résztvevőt,szórakozni vágyót!!

Elérhetőség:
Tel: 06/20/3371864; 06/70/3348167

e-mail: info@butipalinka.hu
web: www.butipalinka.hu



Lakások eladók!

Celldömölkön, Sági u. 43. (II. ütem) és Szalóky u. 5. sz. 
alatt lakások eladók. Várható átadás: 2013. június 30. 
Érdeklôdni: 06 70 /317–4194, 06 95/422–493 telefon-
számokon. 
További információk a www.kiniczky.hu/aktualis menü–
pont alatt találhatók.

ÉRTESÍTÉS

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tájékoztatja 
a Tisztelt Lakosságot, hogy Celldömölk 

közigazgatási területén (Celldömölk, Alsóság, 
Izsákfa) a korábbi vállalkozó szerződést bontott 

a települési folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatban. 

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. a következőkben 
Szabó Norbert vállalkozóval kíván szerződést 

kötni a szennyvízszippantás elvégzésére. 
Az igényeket kérjük a Kemenesvíz Víziközmű 
Kft. 06/95/521-001 telefonszámára bejelenteni. 
A vállalkozó a kapacitásához mérten szükséges 
mennyiség összegyűlésekor (mely kb. 10-13 m3) 
szállítja el a szennyvizet, melyről a Kemenesvíz 
Víziközmű Kft. telefonon visszahívja és értesíti 

az igénybejelentőket.
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban várjuk 

hívásukat a fenti telefonszámon.

Köszönettel:  
Kemenesvíz Víziközmű Kft.

Pákh Imre
Celldömölkön

A Celldömölkön kiállított Munkácsy-festmények tulajdonosa, Pákh Imre 
magángyűjtő lesz a vendége Fehér László polgármesternek a 2013. 
május 31-én (pénteken) 17 órakor kezdődő közéleti beszélgetésen 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. A munkácsi 

születésű Pákh Imrét Munkácshoz, Munkácsy Mihályhoz való kötődéséről 
éppúgy faggatja majd Fehér László, mint közös „szerelmükről”, 

az asztaliteniszről. Ha még többet szeretne megtudni Munkácsy Mihály 
különleges festményeiről és Pákh Imre szenvedélyes kapcsolatáról 
a festészettel, vegyen részt az érdekesnek ígérkező beszélgetésen.

CSAK EGY NAPIG!
Június 5-én Szerdán Celldömölkön

AKCIÓS 
Méteráru vásár

már
299 Ft/m-től

Művelődési központ, Dr Géfin tér 1. 
8.00-17.00

Nézzen be hozzánk, megéri!



tabletta 
ásványi sókkal 

1399 Ft helyett
30 db (28 Ft/db) 
839 Ft

tabletta 
50 felettieknek

1499 Ft helyett
30 db (30 Ft/db) 
899 Ft

junior 
rágótabletta

1299 Ft helyett
30 db (26 Ft/db) 
779 Ft

Csontváry Gyógyszertár

Nyitva tartás: h.–p.: 7.30–17.00, szo.: 8.00–12.00

9500 Celldömölk, Széchenyi utca 5. 

MULTIVITAMINOK
NEM KELL MESSZIRE MENNI AZ EGÉSZSÉGÉRT

-60%

A termékek étrend-kiegészítők. Az akció 2013. május 30- július 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes a Csontváry Gyógyszertárban.
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