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Álláskeresők Figyelem!

A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába 
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal 

rendelkező) varrónőket keres egyműszakos 
munkarendbe.

Saját buszjárattal  22 környékbeli településről is, 
a bejárás megoldott!

Érd.: napközben 06.00–15.00 között, 
a 421-791-es telefonszámon.
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Ausztria és Németország után Magyar-
országon elsőként Celldömölkön épült 
meg az osztrák JUFA szállodalánc újabb 
családtagja. A JUFA Vulkán Fürdő Re-
sort**** és a JUFA Vulkán Fürdő Resort 
Kemping**** ünnepélyes átadására 
április 23-án került sor.

A szálloda és a kemping építésével, vala-
mint a fürdőfejlesztéssel együtt közel 2,8 
milliárd forint összköltségű projekt való-
sult meg a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő 
területén. Az előbbi két elem ünnepélyes 
avatása április 23-án történt meg. Gerhard 
Anton Wendl, a JUFA Ungarn Kft. ügyve-
zetője a projektzárón elmondta, hogy 43 
szállodát nyitott meg eddig, mind közül 
mégis ez volt a legnehezebb projekt, ami 
a gazdasági válságnak tudható be. – A sok 
hullámvölgy ellenére mindvégig biztosak 
voltunk abban, hogy Magyarországon itt, 
Celldömölkön akarunk befektetni. Nem 
csak a szálloda és a kemping működtetése 
a célunk, hanem a várossal együttműköd-
ve az egész régiót szeretnénk felvirágoz-
tatni – mondta Gerhard Wendl, aki egyúttal 
megköszönte az önkormányzat, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség valamint a befek-
tetőpartnerek támogatását és kitartását.  
A projektzárón jelen volt Kovács Ferenc, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki elisme-
rően szólt a beruházásról. Véleménye sze-
rint Kemenesaljának szüksége volt már egy 
olyan minőségi szállóhelyre, mint a JUFA 
szálloda, hiszen ez a térség turisztikai szem-
pontból Vas megye egyik legértékesebb 
pontja. Fehér László polgármester köszöntő 
beszédében ismertette a projekt előzmé-
nyeit, melyek egészen 2002-ig nyúlnak 
vissza. Összefoglalta a 2005-ös fürdőnyitás-
hoz vezető utat, találkozását Gerhard Wendl 
úrral, valamint a 2009-ben bekövetkezett 
közös pályázatbenyújtást. A városvezető 
szerint ez a beruházás zászlóshajója lehet a 
Dunántúlnak, amely az egyházi turizmussal, 
a Ság heggyel és a Kemenes Vulkánparkkal 
kiegészülve növelheti a város turisztikai 
vonzerejét. A korábbi évek statisztikája azt 
mutatja, hogy évente átlagosan 90–110 

ezer vendég fordult meg a fürdőn, ez a 
szám, reményei szerint, 2015-ben 150 
ezerre is megemelkedhet, növelve egyúttal 
a vendéglátóipar forgalmát. A négycsilla-
gos szálloda és kemping átadásának ün-
nepségén az Energie Dance Team formációi 
szórakoztatták a meghívott vendégeket.  
Az átadást jelképező szalag átvágására 
előbb a hotel, majd a kemping bejáratánál 
került sor. Rudolf Wiedner, a JUFA Ungarn 
Kft. ügyvezetője a helyszínen elmondta, 
hogy az átadással ugyan csúsztak pár hó-
napot, de érdemes volt kivárni a végét, 
mert a JUFA különlegességét a hotel, a 
fürdő és a kemping együttese adja. A be-
fektetők bíznak abban, hogy Celldömölk 
után több JUFA szállodát is megnyithatnak 
még az országban. A projektzáró előtt tar-
tott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a 
JUFA családnak összesen 52 szállodája van, 
a vendégéjszakák száma a tavalyi évben 
átlépte az 1,1 milliót. Ennek a szálloda-
láncnak kiemelt tagja a celldömölki JUFA 
Vulkán Fürdő Resort****, mely az első 
négycsillagos szállodája az anyavállalat-
nak. Heinrich Máté marketing- és értéke-
sítési igazgató elmondta, hogy a szálloda 
sajátosságát család- és ifjúságbarát jel-
lege adja. Ezt nem csak az infrastruktúra 
sugallja, hanem a szolgáltatások köre is.  
A 40 szobás szállodában klimatizált szo-
bák, étterem és kávézó, fitneszterem, 
ifjúsági és játszószoba várja a vendégeket. 
A hotelben 110 főt befogadó konferen-
ciaterem és egy kisbolt is helyet kapott. 
Mindennek felépítéséhez az Európai Unió 
több, mint 240 millió forintos támogatást 
nyújtott. A hotel épülete közvetlen kap-
csolatban áll a gyógy- és élményfürdő-
vel, amelyet egy folyosón át érhetnek el 
a szállóvendégek, akik ingyenes fürdő- és 
szauna belépőt is kapnak ott tartózkodásuk 

idejére. A celldömölki komplexum sajátos-
sága, hogy a sportturizmust célozza meg.  
A sportolók igényét a nagy műfüves foci-
pálya, a strandröplabda- és teniszpálya, a 
multifunkcionális kézilabda-, kosár- és foci-
pálya, a 6 pályás 25 méteres úszómeden-
ce, az asztalitenisz-asztalok, a fitneszterem 
és a kerékpárkölcsönző elégíti ki.
A szálloda közvetlen szomszédságában 
lévő kemping megépítéséhez az unió 95 
millió forintos támogatással járult hozzá. 
A Ság hegyi panorámájú kempingben 74 
nagy lakókocsi-beállót, 102 sátras parcel-
lát és négy modern, ötszemélyes jurtát 
alakítottak ki vizesblokkokkal, mosogató-, 
mosó- és szárítógéppel. Mindegyik beál-
lóhelynél és parcellánál adott az áram-, 
víz- és szennyvíz csatlakozási lehetőség és 
a wifi. A vendégek kényelméről és szóra-
kozásáról a Vulkán Grill Étterem, a játszótér 
és a minigolf-pálya gondoskodik. Az egyes 
elemek egymásra épülésével komplex tu-
risztikai vonzerőt képvisel a létesítmény, 
amit a számos új élményelemmel bővülő 
fürdő tesz igazán izgalmassá. 
Április 18-tól újra látogatható a Vulkán 
Gyógy- és Élményfürdő, ami felújítás miatt 
néhány hónapig nem működött. A zárva 
tartás ideje alatt megtörtént a járólapcsere 
és a falak átfestése, ami által új arculatot 
nyert a termál, illeszkedve a komplexum 
dizájnjához. 
– Teljesen megújult a vizesblokk, a ja-
kuzzi környéke és a gyógyászati részleg. 
Elkészült a nyári bejárat, amit már május 
végén használhatnak a fürdővendégek. 
A munkálatok továbbra is folytatódnak, a 
tanmedence mellett épül a gyerekvilág és 
készül az 50 főt befogadó szaunavilág is, 
ami várhatóan nyár elején fogadja a ven-
dégeket – tudtuk meg Fehér László polgár-
mestertől. »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Négycsillagos szálloda és kemping a Vulkán fürdő mellett
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Asztalitenisz termet avattak április 14-
én a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskolában. A termet a két-
szeres világbajnok, többszörös Euró-
pa-bajnok és magyar bajnok Klampár 
Tibor asztaliteniszezőről nevezték el.

Két új pingpongasztallal, hozzá tartozó 
hálóval, labdákkal és ütőkkel gazdago-
dott a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola. A sportfelszereléseket 
a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MO-
ATSZ) jóvoltából kapta meg az intéz-
mény. Fehér László, a szövetség alelnöke 
elmondta, hogy az asztalitenisz Magyar-
országon bekerült a 16 kiemelt sportág 
közé, ami azt jelenti, hogy a MOATSZ hét 
év alatt közel kétmilliárd forint plusz ál-
lami támogatást kap sportfejlesztésre, 
ennek nagy részét szakosztályok indí-
tására kívánják fordítani. – A legfőbb 
cél az, hogy minél több gyermek spor-
tolhasson, és a fiatalok körében még 
népszerűbb legyen a pingpong – hang-
súlyozta Dr. Stocker Miklós, a szövetség 
főtitkára, aki fontosnak tartja azt, hogy 
szélesedjen a bázis, és ne csak a profesz-
szionális sportolóknak legyen fontos ez a 
sport, hanem azoknak is, akik értékesen 
szeretnék eltölteni a szabadidejüket. 
Az új sporteszközök átadásával egyidejű-

leg egy új terem is nyílt a celldömölki kö-
zépiskolában. A korábban tanteremként 
működő földszinti helyiséget az iskola 
felújította, és asztalitenisz-teremként 
rendezte be, amit a kétszeres világ-, 
többszörös Európa-bajnok asztaliteni-
szezőről, Klampár Tiborról neveztek el.  
– Nagyon örülök, hogy így megbecsül-
nek, még nem neveztek el rólam ter-
met, eddig ez a csúcs – fogalmazott a 
magyar asztalitenisz legendás alakja, aki 
nem mellékesen nyolcadik éve edzőskö-
dik Celldömölkön. 

A Klampár Tiborról elnevezett terem 
avatására április 14-én került sor a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskolában. A hivatalos megnyitó az iskola 
diákjainak jelenlétében zajlott. Sipos Ti-
bor igazgató elmondása szerint az egyik 

legnépszerűbb helyiség lett a Klampár 
Tibor-terem, a diákok a tanórák közötti 
szünetekben és a tanítási nap végén is 
szívesen ütögetnek itt. A szabadidő el-
töltése mellett sport jelleggel is igénybe 
veszik az asztalokat, amire a megnö-
vekedett testnevelési órák száma miatt 
szükség is van. 
Az új asztalitenisz-terem megnyitásá-
nak alkalmából bemutató mérkőzést 
játszott Klampár Tibor és Fazekas Péter, 
a CVSE-Swietelsky-Wewalka férfi aszta-
litenisz csapat játékosa. A magyar válo-
gatott egyedi lehetőségnek tartja, hogy 
a gimnáziumban önálló pingpongterem 
működik, hiszen Magyarországon ritka, 
hogy egy középiskolának saját asztalite-
nisz-terme legyen. Ugyanezen a napon, 
Kőszegen a Dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ményben is átadásra került két ping-
pongasztal a hozzátartozó kiegészítőkkel 
együtt, melynek átadásán Fazekas Péter 
szintén nagy örömmel vett részt, hiszen 
két és fél évig az iskola tanulója volt. Az 
asztalitenisz-terem avatása után a diá-
kok Klampár Tibor élménybeszámolóját 
hallgathatták meg a gimnázium torna-
csarnokában, aki dedikálással tette em-
lékezetessé a napot.
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Klampár Tibor nevét vette fel a gimnázium új asztaliteniszterme

Húsvéti adománygyűjtő akciót hirde-
tett a böjti időszakban a Cselekvő Ösz-
szefogással Celldömölkért Egyesület. 
A főleg tartós élelmiszerekből, tisz-
títószerekből és játékokból álló cso-
magokat április 19-én juttatták el a 
rászorulóknak az egyesület tagjai és a 
város képviselői.

Sok családban a nélkülözés jegyében 
teltek a húsvéti ünnepek. A nehéz kö-
rülmények között élőkön a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület 
adománygyűjtéssel kívánt segíteni, me-
lyet már hetekkel az ünnep előtt meghir-
dettek a lakosság körében. – A program 
karácsony idején évek óta hagyomány, 
idén először pedig húsvétkor is meg-
szerveztük az akciót, hogy a rászorulók 
ünnepi készülődését szebbé tegyük, 
hiszen sokan élnek szerény körülmé-
nyek között – mondta Fehér László, az 
egyesület elnöke. A zacskókba többféle 
élelmiszer, így liszt, tészta, cukor, vala-

mint étolaj és csokoládé is került. Volt, 
aki a gyerekekre is gondolt és plüss ál-
latokkal vagy egyéb játékokkal érkezett 
a művelődési központ recepciójára, ahol 
április 18-án és 19-én lehetett leadni 
az adományokat. A hagyományteremtő 
jelleggel elindított kezdeményezés si-
keresnek mondható, hiszen a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület 
húsz celldömölki család húsvétját tudta 
bearanyozni a lakossági felajánlásokból 
összegyűjtött adományokkal.
 »B-VZS

Húsvéti adománygyűjtés  
cselekvő összefogással

Megfejtés

Legutóbbi számunk megfejtése: 
Az üzlet 2006-ban került át a je-
lenlegi helyére. 
Nyertesünk: Hám Mihály, 9500 
Celldömölk, Széchenyi u. 41. 
Nyereményét átveheti a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár recepcióján. Gratulálunk!

Homeopátiával az 
egészségért

Betegségek gyógyítása és megelőzé-
se homeopátiával címmel tart előa-
dást dr. Szepesi Péter homeopata, 
orvos-természetgyógyász a 2014. má-
jus 15-én 17 órakor a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtárban 
kezdődő rendezvényen. A 21. századi 
orvoslásban kiemelkedő szerepet kap 
a homeopátia, ami a családban legy-
gyakrabban előforduló betegségek ke-
zelésében új szemléletet adhat.
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Böjti evangelizációt tartott az alsósági 
evangélikus egyházközösség. Az ünne-
pi igehirdetés mellett Katonáné Erdélyi 
Györgyi festményének leleplezésére 
és átadására is sor került.

Április 12-én böjti evangelizációra gyűl-
tek össze a hívők az alsósági evangélikus 
templomban. Az alkalomnak mostanra 
már hagyománya van az egyházközös-
ségben, nem csak a böjti időszakban, de 
advent alkalmából is meg szokták tartani 
összejövetelüket. Az eseményen a nőegy-
let által készített húsvéti kézimunkák is 
kiállításra kerültek.
– Mindig egy-egy különlegesebb alkalom-
hoz fűzzük ezeket a vásárokat, így most 
egy böjti evangelizáció, lelki nap keretén 
belül rendeztük meg. Ilyenkor a gyüle-
kezetben nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy lelkiekben elmélyüljünk, készülőd-

jünk a húsvétra, az ünnepekre. Szokás 
nálunk ilyenkor, hogy vendégelőadót, 
igehirdetőt hívunk, illetve valamilyen kü-
lönleges együttest, akiknek a segítségével 
még inkább el tudjuk mélyíteni az alkal-
mat, és akik talán jobban vonzzák a gyüle-
kezeti tagokat is a rendezvényre. Így már 
négy éve, mióta itt lelkész vagyok, min-
den évben böjti evangelizációt tartunk, 
istenre fordítjuk a figyelmünket, elmé-
lyülünk, önmagunkat vizsgáljuk – foglalta 
össze a rendezvény célját Kerekes Csaba 
alsósági evangélikus lelkész.
Az ünnepi igehirdetést a kemenesmagasi 
evangélikus lelkész, Kovácsné Tóth Márta 
tartotta, aki felhívta a közösség figyelmét 
a böjti időszak jelentőségére, az önmér-
séklet és az önvizsgálat fontosságára. A 
szertartásra a lelkésznőt a kemenesmaga-
si citerazenekar és népdalkör is elkísérte. A 
találkozó következő programjaként került 

leleplezésre Katonáné Erdélyi Györgyi mű-
vész-tanár oltárról készített festménye is, 
melyet a gyülekezeti ház falán helyeztek 
el. A gyülekezet vezetője és lelkésze is kö-
szönetét fejezte ki az értékes felajánlásért. 
Mint azt elmondták, a tanárnő körülbelül 
egy éve ígéretet tett az egyházközösség-
nek, hogy megörökíti templomuk oltárát. 
Azóta mindenki türelmetlenül várta, hogy 
elkészüljön a festmény. Katonáné Erdélyi 
Györgyitől azt is megtudhattuk, hogy a 
műalkotás elkészítése azért tartott közel 
egy évig, mert rengeteg megfigyelést és 
nagyon aprólékos kivitelezést igényelt, 
valamint csak olyan képet akart a közös-
ségnek adományozni, amivel ő maga is 
maximálisan elégedett lehet. A szertartás 
hivatalos részének befejeztével a résztve-
vők a gyülekezeti házba vonultak, ahol a 
közösség nőegylete szeretetvendégséget 
és húsvéti vásárt tartott.  »NNÓRA

Habár sokan hallottak már róla, azok, 
akik a gyermekük által nem érintet-
tek, sok esetben nem tudják pontosan, 
milyen szolgáltatást nyújt a Pedagógi-
ai Szakszolgálat. Az intézmény 2014. 
március 22-én kitárta kapuit az érdek-
lődők előtt. Nyílt nap keretében bárki 
bepillanthatott a szakszolgálat életé-
be. A rendezvényről és az intézmény 
küldetéséről Joó Veronika tagintéz-
mény-vezetőt kérdeztem.

»Milyen céllal került megrendezésre a 
nyílt nap?
– Régóta terveztük már, hogy azok felé a 
családok felé is kinyitjuk kapuinkat, akik-
nek gyermekei nem jártak még nálunk. 
Fontosnak tartjuk, hogy ismerjenek, 
megismerjenek bennünket a városban 
és a környéken, és bizalommal fordulja-
nak hozzánk. Emellett a meghívás a já-
rásban dolgozó pedagógusoknak is szólt, 
hiszen a családokon kívül velük is aktív 
kapcsolatot ápolunk.
»Milyen programokon vehettek részt az 
ide látogatók?
– A gyerekeknek játszóházzal, a szülők-
nek és pedagógusoknak egy bemutató 
videóval készültünk, és válaszoltunk 
felmerülő kérdéseikre. A gyerekek me-
netlevéllel a kezükben végigjárhatták 
a szakszolgálat szobáit, ahol kollégáink 
játékos feladatokkal várták őket. Végül 
az utolsó szobában választhattak az ál-
talunk készített, és a felajánlás útján ka-
pott ajándékok közül.

»Hogy értékeled ezt az alkalmat?
– Lelkes készülődésünk meghozta gyü-
mölcsét: 30 család látogatott el hozzánk. 
A felnőttek és a gyerekek egyaránt jól 
érezték magukat. A nap végére az elő-
térben elhelyezett üzenőfalainkat sok 
szép gyerekrajz és üzenet díszítette. 
Szeretném megköszönni a Papirusz-Cell 
Kft.-nek és Palotai Tímeának, hogy fel-
ajánlásaikkal hozzájárultak a nyílt nap 
sikeréhez.
»Szólnál pár szót a szakszolgálat által 
nyújtott segítő szolgáltatásokról?
– Intézményünkben 0–18 éves korukig 
láthatjuk el a gyermekeket. Szolgálta-
tásaink közé tartozik a korai fejlesztés, a 
gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, 
tanulási-magatartási problémák diagnosz-
tizálása, logopédiai ellátás. A foglalkozá-
sok egy része a szakszolgálat épületében, 
a többi óra pedig a tankerület oktató és 
nevelő intézményeiben zajlik.
»Mit tehet a szülő, ha a jelen cikket ol-
vasva úgy érzi, az ő gyermekének is 
szüksége lehet a segítségetekre?
– A celldömölki és környékbeli szülők 
személyesen, telefonon, vagy e-mailben 
is felkereshetnek bennünket. A beje-
lentkezők adatait rögzítjük, tájékoztatjuk 
a szülőt az esetlegesen szükséges do-
kumentumokról, majd időpontot egyez-
tetünk vizsgálatra vagy az első terápiás 
alkalomra. (Címünk: Celldömölk, József 
Attila u. 2., telefonszámunk: 06 20/335-
0492, e-mail: szakszolgalat.celldomolk@
gmail.com)

»Úgy tudom, az intézmény jelenleg egy 
nagy nehézséggel küzd. Mit tudhatunk 
erről?
– Sajnos hamarosan ki kell költöznünk 
jelenlegi épületünkből, de nem tudjuk 
még, hol folytathatjuk tevékenységünket.
A szakszolgálatban 11 szakember dol-
gozik az ide látogató több száz gyermek 
testi-lelki-szellemi fejlődéséért, megse-
gítéséért. Egy-egy vizsgálat régóta nyi-
tott kérdésekre ad választ, apró lelkek 
sérülései találnak gyógyírre, pici babák 
fejlődése terelődik a helyes mederbe, 
nagyobb gyermekek testi problémái ke-
rülnek orvoslásra. Minden alkalommal 
szebben pörögnek a hangok a logopé-
diai terápiákon, minden nap legyőzi egy 
gyermek a tanulásbeli korlátait a fejlesz-
tő foglalkozásokon. Problémák szűnnek 
meg, álmok válnak valóra. Bízunk benne, 
hogy ez, a sokak számára létfontosságú 
segítségnyújtás megfelelő körülmények 
közt lesz elérhető a jövőben is.
 »GREGORICH NÓRA

Helyi festő alkotásával gazdagodott az alsósági evangélikus gyülekezeti ház

A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről
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A testedzés nemtől és kortól függet-
lenül mindenki számára hasznos és 
szükségszerű tevékenység. A felgyor-
sult világban azonban csak kevesen 
tudnak időt szakítani a mozgásra, so-
kan nem tudnak elég időt fordítani 
egészségük megőrzésére. Nekik nyújt 
kényelmes és gyors megoldást a Dr. 
Géfin Lajos tér 6-os szám alatt talál-
ható Bodycontour Alakformáló Stúdió.  
A stúdió kínálta lehetőségekről beszél-
gettünk a Bodycontour vezetőjével, Bő 
Mónikával.

»Hogyan jött az ötlet, hogy ilyen jel-
legű stúdiót nyissatok Celldömölkön?
– Mindig is sporttal, testmozgással és 
testedzéssel foglalkoztam. Korábban 
például fitnesz és aerobic-edzőként 
tevékenykedtem, és táncot is oktat-
tam gyerekeknek. Fontosnak tartom 
a tudatos testmozgást, amire viszont 
sajnos keveseknek van idejük. Így jött 
a Bodycontour ötlete is, mivel Celldö-
mölkön jelenleg nincs másik olyan stú-
dió, ahol a vendégek nagyon rövid idő 
alatt intenzív testmozgást tudnának 
végezni. Úgy gondolom, hogy erre a 
lehetőségre valóban mindenhol igény 
van, hiszen mindenki számára az egyik 
legfontosabb feladat az egészsége 
megőrzése.
»Mi a stúdió fő profilja?
– A Bodycontour fő profilja az E-FIT 
készülék köré épül. A gép elektromos 
izomstimulációs technikát alkalmaz, 
melynek segítségével egy 20 perces 
edzés alatt másfél órának megfelelő 
mozgást, vagyis 36000 izomösszehúzó-
dást végez a test. Az E-FIT előnye, hogy 
nem külön-külön, hanem egyszerre 
mozgat meg 10 izomcsoportot, így a 
vádli, comb, has, fenék, hát, mell és 
kar izmait egyszerre feszesíti. Az edzés 
intenzitása felfokozza az anyagcserét, 
így zsírégető hatása is bizonyított. A 
készülék kiváló lehetőséget biztosít 
mindazoknak, akiknek nincs sok idejük 
a mozgásra, vagy csak nem szeretik a 
konditermek zsúfolt légkörét. Emellett 
segít a hátfájdalmak enyhítésében és 
az ízületi fájdalmakon is, így gyógyá-
szati célokra is alkalmas.
»Kinek ajánlod ezt a fajta edzésprog-
ramot?
– Az E-FIT nemtől és kortól függetlenül 
mindenki számára hasznos edzést biz-
tosít. Mivel minden vendéggel külön 
foglalkozom, így egy előzetes felmérés 
alapján mindenki számára személyre 
szabott edzésprogramot tudok biztosí-

tani. Teljesen mindegy, hogy a vendég 
alakot szeretne formálni, vagy inkább 
az izomépítésre fektetné a hangsúlyt, a 
készülék használatával és a személyes 
edzésprogrammal garantált a siker. 
Általában heti 2-3 edzés szükséges az 
eredményességhez. A tapasztalat saj-
nos azt mutatja, hogy a férfiak kevés-
bé érdeklődnek a stúdió iránt. Pedig 
számukra is ugyanolyan lehetőségeket 
tudunk biztosítani, mint akár egy kon-
diterem. Az E-FIT célzott izomépítésre 
is alkalmas, így anélkül, hogy súlyo-
kat kéne emelgetniük, csupán 20 perc 
alatt ugyanolyan mozgást végez a tes-
tük, mint ha az edzőteremben töltöt-
tek volna el másfél órát. Az E-FIT tehát 
az igényeknek megfelelően számos 
edzésprogramot tud biztosítani, legyen 
szó a nyirokkeringés fokozásáról, alak-
formálásról, szálkásításról, zsírégetés-
ről, testépítésről, célzott izomépítésről, 
fitnessről, szülés utáni regenerációról, 
tartásjavításról, hát izom-erősítésről 
vagy akár relaxációról.

»Milyen más lehetőségeket nyújt a Bo-
dycontour?
– A stúdió profiljába tartoznak még a 
testkezelések is. A lipolézeres zsírbon-
tás fájdalommentes és mellékhatások 
nélküli kezelés, ami segít megszaba-
dulni a feleslegesen felhalmozódott 
zsírrétegtől, és ezzel alkalmanként 
akár 1–3 cm-es körméretcsökkenés 
is elérhető. A hasonló alapelven mű-
ködő kavitációs kezelés hosszantartó, 
látványos eredményt biztosít a na-
rancsbőrrel szemben. Az ultrahangos 
kezelés biztonságosan bontja le a zsír-
szöveteket anélkül, hogy a bőr, a kö-
tőszövet, az idegek vagy az vérerek 
szöveteit rongálná. A testkezelések 
legmodernebb eljárásokon alapulnak, 
ennek hatékonyságát az is bizonyítja, 
hogy már pár kezelés után is látvá-

nyos eredmény érhető el. Ez azonban 
nem minden, hiszen az edzéseken és 
testkezeléseken kívül további szépség-
ápolási lehetőségeket is biztosítunk.  
A stúdióban működik sexy cacao-csö-
ves szolárium is, amely ellenőrzött és 
pontosan adagolt barnulást kínál. Vég-
leges szőrtelenítéssel is foglalkozunk, 
szintén az egyik legmodernebb készü-
lékkel, az egyedülálló e-light techno-
lógiát alkalmazva. Ennek legfontosabb 
tulajdonsága, hogy két technológiát 
ötvözve biztonságos és minden bőr-
típuson használható. Emellett pedig 
a teljes körű szolgáltatás érdekében 
minőségi manikűrre, gél-lakk alkalma-
zására és műkörömépítésre is lehető-
ségük van a vendégeknek.
»Milyen visszajelzéseket kapsz a ven-
dégektől, illetve milyen célokat tűztél 
ki a jövőre nézve?
– A stúdió még csak pár hónapja, feb-
ruár elején nyitott meg, de szeren-
csére már rendelkezem egy kialakult 
vendégkörrel, és ezt mindenképp po-
zitív visszajelzésként értékelem. Úgy 
gondolom, hogy ha az emberek azu-
tán is visszajárnak hozzánk, hogy már 
többször kipróbálták a készülékeket 
és kezeléseket, akkor bizonyára ők is 
érzik a fejlődést, látják a munka ered-
ményét. Ez is azt bizonyítja, hogy van 
igény a stúdió munkájára. De termé-
szetesen nekem is az a célom, hogy 
ez a vendégkör bővüljön. Mint már ko-
rábban is említettem, a férfiak egyelő-
re még idegenkednek a környezettől, 
így egyelőre leginkább a nők körében 
népszerű a stúdió. Remélem azonban, 
hogy hamarosan a férfiak is rájönnek, 
hogy a stúdió számukra is rendkívül 
gyors és hatékony edzést biztosít.
 »NÉMETH NÓRA

Bodycontour – a 21. század lehetősége a testedzésben

Kedves Olvasóink!

A cikkel kapcsolatban egy kérdést 
rejtettünk el az újság bizonyos 
oldalán, amelyre a helyes válasz 
a fenti szövegből kiolvasható.  
A beküldők között 1 db 20 perces 
edzést sorsolunk ki a Bodycontour 
felajánlásából.
Beküldési határidô: 2014. 05. 09.
Címünk: ujkemenesalja@celldo-
molk.hu, vagy Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtár, II. 
emelet 9. számú iroda (Dr. Géfin 
tér 1.)
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Tóth József Csöngén, Weöres Sándor 
falujában született, és 1959 óta él 
Celldömölkön. 1979 novemberétől a 
80-as tanácsválasztásokig megbízott-
ként dolgozott, majd 1980-tól kezd-
ve a rendszerváltásig (két cikluson 
keresztül) irányította a várost tanács-
elnökként. Arról, hogy mit hozott Cell-
dömölknek az 1979-ben megkapott 
városi rang, és ennek milyen követ-
kezménye lett, az egykori városvezető 
nyilatkozott lapunknak.

»Milyen változások történtek Celldö-
mölkön a rendszerváltást megelőző tíz 
évben?
– Új munkaterületen vezetőnek lenni ér-
dekes, ugyanakkor nem könnyű feladat, 
hiszen számos olyan konkrét dolgot kell 
megismerni, ami nélkülözhetetlen az új 
feladatellátást illetően. A városfejlesztés 
nemcsak építkezésből áll, legalább eny-
nyire fontos a már meglévő intézmények 
fenntartása, színvonalas működtetése 
is. Az egészségügy keretén belül a kór-
ház helyzete külön is említést érdemel, 
mivel sokszor meg akarták szüntetni, 
átszervezni, de mindig sikerült ellenáll-
ni és megmenteni az intézményt. Meg 
kell említeni az SZTK épületét is, mely 
a 80-as években került kialakításra a 
Kossuth utcai bírósági épületből, ami 
azóta is ott működik. A helyére pedig a 
zeneiskola került a József Attila utcában. 
Nem maradt el az iskolák bővítése és 
korszerűsítése sem. Megépült a bölcső-
de és az iskolai kézilabdapályák építése 
is a rendszerváltás előtt történt. Ez utób-
bi eredménye vitathatatlan, hiszen az 
Eötvös iskolában eredményes utánpót-
lás-nevelés zajlott. Több híres kézilabdá-
zó került ki az intézményből, gondoljunk 
csak Császár Gáborra vagy Grebenár 
Gáborra. Az egyik legfontosabb fejlesz-
tési területnek számított a kultúra és 
az oktatás. A város költségvetésének a 
fenntartási pénzeszközeinek a zömét 
ezek az intézmények használták fel. Kü-
lön büszke vagyok arra, hogy az okta-

tási intézményeink teljesítménye olyan 
magas színvonalúnak bizonyult, ami az 
egyetemi felvételi eljárásban számokkal 
mérhető volt. A celldömölki gimnázium 
országosan is előkelő helyen szerepelt 
a jelentkezők és a felvettek arányát il-
letően. Ez pedig azt jelentette, hogy az 
intézményben jó szakmai munka folyt, 
kitűnően képzett vezetőkkel és peda-
gógusokkal. Az oktatási intézmények 
fejlesztésénél kiemelkedő objektum volt 
a szakmunkásképző megépítése több, 
mint 80 millió forintból, ennek átadása 
1989-ben történt meg. A Kemenesaljai 
Művelődési Központban mozgalmas és 
színvonalas kulturális élet zajlott, neves 
képző- és iparművészek kiállításait ren-
dezte meg az intézmény. A szövetkezeti 
énekkarok találkozója, a fúvószenekarok 
hangversenye virágkorát élte ebben az 
időszakban csakúgy, mint a Kemenesal-
jai Napok, ami a város egyik legfonto-
sabb rendezvénye volt.
»Milyen forrásból tudták megvalósítani a 
fejlesztéseket?
– A város fejlesztési pénzeszköze min-
dig mindenre nem volt elegendő, a sa-
ját bevétel minimális volt. Az országos 
büdzséből a megye megkapta a terü-
letére eső fejlesztési összeget, ami az-
tán szétosztásra került a városok között.  
A központi költségvetés sokszor kevés 
volt az egyes beruházások fedezésére, 
így a hiányzó pénzt a város teremtette 
elő támogatókat keresve. Sokszor a la-
kosság is mélyen a zsebébe nyúlt, hogy 
különböző fejlesztések megvalósulja-
nak. A helyiek közreműködésével oldot-
tuk meg például a gáz bevezetését, de 
a szennyvízhálózat kiépítése is a celldö-
mölkiek hozzájárulásával valósult meg. 
Kiemelném még a járdaépítést, amiben 
szintén számíthattunk az itt élőkre, hisz 
zömmel társadalmi munkában zajlott. 
Én mindig nagyon fontosnak tartottam a 
lakossággal való kapcsolattartást. A köz-
vetlen kontaktust a lakossággal az éves 
tanácstagi beszámolókon, tisztségviselői 
fogadóórákon – melyeket felváltva he-
tenként tartottunk –, üzemi látogatások 
alkalmával, stb. lehetett megteremteni. 
Ezeken a fórumokon számtalan javaslat 
gyűlt össze, amiket igyekeztünk beépíte-
ni a következő tervezési időszakba. 
»Mit hozott a várossá válás?
– A várossá válás kötelezettséget és na-
gyobb felelősséget jelentett a település 
egészét és a vonzáskörzetét illetően. 
Természetesen nagyobb volt a lakossági 
elvárás is, azt várták az emberek, hogy 
a megkezdett fejlődés folytatódjék, s a 

város egyes funkcióiban magasabb szín-
vonalú ellátást biztosítson. Ez a fejlődés 
azonban eltartott a 80-as évek második 
feléig. Százával épültek a lakások, meg-
épült a két tizenegy emeletes lakótömb 
a Sági utcában, a Kossuth és Széchenyi 
utca sarkán lévő háztömb, a Széchenyi 
és a Dózsa György sarkán az új lakótömb, 
alatta a gyógyszertárral, a másik sarkon 
a háztömb alatt az ÁFÉSZ új irodáival.  
A város több pontján is épültek még la-
kások, például a Vasvári Pál utcában, a 
Gábor Áron utcában és a Sági úton. Sok 
lakás épült a munkáslakás-építési akció 
keretében, amelynek a lényege az volt, 
hogy a munkahelyek hozzájárultak az 
OTP-s lakásvásárláshoz. Dolgozóik szá-
mára megfelelő összeget biztosítottak, 
akik így meg tudták vásárolni a lakása-
ikat. Folyamatosan komfortosabbá vált 
a város: amit célul tűztünk ki, azt szinte 
pontról pontra meg tudtuk valósítani. 
Bármennyire is felkészült egy település 
vezetése azonban, kitűnő szakembe-
rek nélkül magas színvonalon feladatot 
ellátni nem lehet. Én csak elismeréssel 
tudok szólni a szakigazgatási szervek 
munkájáról. Ezen a területen magasan 
képzett szakemberek irányították és vé-
gezték a tevékenységüket. Külön szeret-
ném megemlíteni dr. Kovács Károlynét 
és dr. Tömböly Tamást, akik szakmai 
tudásukkal megkönnyítették a munkán-
kat, nekik köszönhetően mindig megbíz-
ható jogi háttérrel dönthettünk. 
»Milyennek látja most a várost?
– Örömmel látom, hogy a város dinami-
kus fejlődése továbbra is tart. Manapság 
a szolgáltatás és a turizmus a legfőbb 
munkáltatói terület az országban. Nem-
csak Magyarországon, hanem Európában 
is egyre inkább ezek az ágazatok fejlőd-
nek, ebben a két szekcióban a legna-
gyobb a foglalkoztatottság. Titkon mi is 
gondolkodtunk azon, hogy a turizmus 
felé kellene elvinni a város fejlesztését. 
A legkézenfekvőbbnek már akkor is a 
vallási turizmus fellendítése tűnt, de ez 
több mint húsz évvel ezelőtt még nem 
látszott megvalósíthatónak. Ma viszont 
talán ez hozhatja a legnagyobb idegen-
forgalmat Kemenesaljára. A város új 
nagyberuházásával, a szálloda, a kem-
ping és a fürdő együttesével pedig adott 
lesz a helyi turizmus fejlődése, ami Cell-
dömölk számára közvetlen bevételeket 
jelenthet.
»Hogy érzi magát Celldömölkön?
– Soha nem kívánkoztam elmenni in-
nen, mindig jól éreztem magam ebben 
a nyugodt, kiegyensúlyozott városban. 
Ma is nagy érdeklődéssel figyelem a fej-
lődését, átalakulását, gyarapodása igazi 
örömet jelent számomra. »B-VZS

Tizenegy év a város szolgálatában
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Egyházmegyei ifjúsági találkozót tar-
tottak április 12-én, Celldömölkön.  
A rendezvényen előadások, fakultatív 
programok várták a fiatalokat, vala-
mint püspöki szentmisén is részt ve-
hettek a Kegytemplomban.

Megboldogult II. János Pál pápasága 
alatt kezdődtek el azok az ifjúsági világ-
találkozók, melyek mára hagyománnyá 
nőtték ki magukat és mindig virágva-
sárnaphoz kapcsolódnak. A Szombat-
helyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága 
ötödik éve szervezi meg a találkozót, 
minden évben más településen. Idén a 
celldömölki Nagyboldogasszony Plébá-
nia kapta meg a felkérést a rendezvény 
lebonyolítására, melynek örömmel tet-
tek eleget – mondta Kirner Antal Zoltán 
helyi plébános. 
A találkozóra az egész egyházmegye te-
rületéről - többek közt Szombathelyről, 

Szentgotthárdról, Kőszegről, Zalaeger-
szegről és Lentiből - érkeztek fiatalok 
plébánosukkal, hitoktatóikkal. Természe-
tesen a házigazda celldömölki fiatalok is 
részt vettek az eseményen. Az ifjúsági 
zenekar közös énekléssel hangolta a 
résztvevőket a lelkinapra, ami Mikolás 
Attila egyházmegyei ifjúsági referens, 
Fehér László polgármester valamint Kir-
ner Antal Zoltán plébános köszöntőjével 
vette kezdetét. Tíz órakor Kaposi Gábor, 
a soproni Szent Orsolya Általános Iskola 

lelkésze tartott előadást a művelődési 
központ színháztermében, ahol közel 
350 fiatal hallgatta az atya emberről, 
Istenről alkotott gondolatait és elmélke-
dését arról, hogy miért fontos önmagunk 
szeretete és elfogadása. „Azzal, ami 
vagy, ha akarod, katedrálist építhetsz”  
– hangsúlyozta Kaposi Gábor. 
Délután különböző fakultációs prog-
ramokkal folytatódott a közös munka.  
A fiataloknak lehetőségük volt beszél-
getni az előadóval, a szerzetesekkel, aki 
akart részt vehetett kézműves és sport-
foglalkozásokon.  A lellkinapot 15 órakor 
ünnepi szentmise zárta, amit dr. Veres 
András megyéspüspök celebrált a kato-
likus kegytemplomban. »B-VZS

Horváth Eszter, a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Szakközépiskola 11. H 
osztályos tanulója nemrég vett részt 
az OKTV országos fordulóján ma-
gyar nyelvből. Ez azonban csak egy 
a számos versenyeredmény közül, 
amelyeket az elmúlt tanévek során 
elért. Esztivel és felkészítő tanárával, 
Horváth Saroltával beszélgettünk a 
felkészülés időszakáról, a versenyek-
ről, az eredményekről és a jövőbeli 
célokról.

»Hogyan kerültél kap-
csolatba először a ma-
gyar nyelvtannal, minek 
köszönhető ez az érdek-
lődés?
– Édesanyám magyar-
tanárként dolgozik Já-

nosházán, így már korán kapcsolatba 
kerültem a magyar nyelvtannal. Mikor 
láttam dolgozatokat javítani, felkel-
tették a kíváncsiságomat a különböző 
nyelvi kérdések, valószínűleg ennek 
köszönhető, hogy megkedveltem ezt a 
területet, egyszerűen rám ragadt. Már 
az általános iskolában is részt vettem 
versenyeken, akkor is értem el eredmé-
nyeket, ezek közül legjelentősebb talán 
a helyesírási verseny volt. 
»Úgy tudom, hogy nagyon sűrű volt az 
idei tanéved. Milyen versenyeken szere-
peltél, és minek köszönhető, hogy végül 
az OKTV-re is benyújtottad a pályázatot?

– Azóta is számos versenyen megfordul-
tam, de az idei év valóban megerőltető 
volt. Az év elején az Édes anyanyelvünk 
nyelvhasználati versenyen vettem részt, 
aminek szóbeli és írásbeli része is volt. 
Nagyon elégedett lehetek a végered-
ménnyel, hiszen a megyei fordulón 
sikerült első helyezést elérnem, Sátoral-
jaújhelyről, az országos fordulóról pedig 
az anyanyelvápolók különdíjával érkez-
hettem haza. Amellett, hogy rengeteg 
biztatást kaptam, talán ez az eredmény 
játszott a legnagyobb szerepet abban, 
hogy végül volt bátorságom nevezni az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyre magyar nyelvtan tárgykörben. 
Az OKTV háromfordulós, az iskolai fordu-
ló eredményeit december elején tették 
közzé, ekkor derült ki, hogy már csak két 
hónapom maradt a második fordulóra 
kiírt 30 oldalas dolgozat megírására. Há-
rom témakörből lehetett választani, én 
ezek közül Oravecz Imre Kaliforniai für-
jének nyelvészeti szempontból való be-
mutatását választottam, mivel egyfajta 
jelnek tekinthettem, hogy az író nem 
sokkal ezelőtt tartott nálunk egy előa-
dást. Emellett a dolgozat egy nagyon is 
aktuális problémával foglalkozik, a két-
nyelvűséggel és a nyelvcsere folyama-
tával. Ezzel jutottam tovább a harmadik 
fordulóba, ahol tulajdonképpen a dolgo-
zatomat kellett megvédeni egy nyolcta-
gú zsűri jelenlétében. Úgy érzem, hogy 
elégedett lehetek a döntőbe jutással, 

mivel nekem ez már pluszpontot jelent 
a felvételin.
»És mit gondol Eszti teljesítményéről a 
felkészítő tanára, Horváth Sarolta?
– Úgy gondolom, hogy mindannyian na-
gyon büszkék lehetünk Eszti teljesítmé-
nyére. Példát mutatott a többi diáknak 
azzal, hogy kisvárosi iskolából a mezőny-
nél fiatalabb versenyzőként ilyen szép 
eredményt elért, remélem ez másnak is 
bátorságot ad. Esztit egy rendkívül tuda-
tos, kreatív, módszeres diáknak tartom, 
akivel valóban öröm volt a felkészülés. 
Nem kevés energiát fektetett a tanulás-
ba, ráadásul az OKTV-re való felkészülés 
alatt még az Implom József Helyesírási 
Versenyen is indult, ahol megyei 2. he-
lyezést ért el. Így elmondhatja magáról, 
hogy a tárgykör három legrangosabb 
versenyén szerepelt az idei évben.
»Eszter hamarosan érettségizni fog. Jö-
vővel kapcsolatos terveiről, elképzelése-
iről kérdezem. 
– Habár a nyelvészet is érdekel, de még 
egyáltalán nem biztos, hogy a későbbi-
ekben is ezzel szeretnék foglalkozni. Van 
már előrehozott érettségim angolból és 
énekből, táncolok a Kemenesalja Nép-
tánccsoportban, népdaléneklést tanulok 
a zeneiskolában és énekelek a templomi 
kórusban is. Tehát több minden érdekel, 
még bizonytalan a jövő, egyelőre talán 
az anglisztika szak érdekel a leginkább, 
elképzelhető, hogy ezen az úton fogok 
elindulni. »NÉMETH NÓRA

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Celldömölkön

Anyanyelvünk kiváló ismerője: Horváth Eszter

Kérdés: Mennyi izomösszehúzódást 
végez a test egy 20 perces E-FIT 
tréning során?

uk_14_05_02.indd   8 28/04/2014   20:43:14



Új Kemenesalja »   2014. 05. 02. » M Û V E L Ô D É S

Celldömölk első májusi hosszú hét-
végéje változatos programokat ígér 
a kultúra és a népművészet kedve-
lőinek. A Tulipán Fesztivállal egy új 
művészeti, hagyományőrző rendez-
vény honosodik meg Kemenesalján. 
A május 1–4. között esedékes fesztivál 
programjait Pálné Horváth Mária, a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója foglalta össze.

»Milyen programok közül csemegézhetnek 
az érdeklődők a májusi hosszúhétvégén?
– Május elsejére retro-majálist szervezünk 
a művelődési központ előtti térre. Ez alka-
lomból régi celli zenészek állnak össze újra 
zenélni, így fellép majd a Drazsé zenekar, a 
Fény együttes, a Syrius és a 9517 formáció. 
Nemcsak attól lesz retro ez a májusi ünnep-
nap, hogy a Celldömölk könnyűzenei életét 
egykor meghatározó csapatok lépnek újra 
színpadra, hanem azért is, mert virsli- és 
sörjegyek is kaphatóak lesznek – akárcsak 
az évtizedekkel ezelőtti majálisokon –, me-
lyek egyben tombolajegyként is szolgálnak 
majd a nap végén. Május elsején nosztalgia 
mozizásra is invitáljuk a filmrajongókat a 
KMKK Art Moziba. A gyerekek a Vuk című 
rajzfilmet nézhetik meg, a felnőtteket pedig 
a Magyar retro 2. című dokumentumfilmre, 
illetve Koltai Róbert nagysikerű rendezésé-

re, a Sose halunk meg című filmre várjuk. 
»Milyen folytatásra számíthatnak a feszti-
válozók?
– Május másodika, harmadika és negye-
dike az igazi tulipános, virágos hangulatú 
rendezvények sorozatát foglalja össze. 2-án 
és 3-án kirakodóvásár, kézműves bemuta-
tó, gasztronómiai ízek vására, utcaszínház, 
bábszínház várja az érdeklődőket a KMKK 
előtti téren. Délutánonként szórakozta-
tó, kulturális programokból válogathatnak 
a városközpontba látogatók. A fesztivál-
köszöntőt pénteken 15 órakor tartjuk a 
nagyszínpadon, amit helyi tánccsoportok, 
zenészek, együttesek tesznek látványossá. 
18 órakor a színházteremben a japán dob-
művészet megelevenedésének lehetnek 
tanúi a zeneszeretők a kőszegi ATARU TAIKO 
ütőegyüttes révén. A péntek esti házibu-
lin az Irigy Hónaljmirigy frontembereként 
megismert Sipos Péter vezetésével megala-
kult Triász zenekar koncertezik, majd a helyi 
fiatal zenészekből verbuválódott Potyauta-
sok lépnek fel. 
A szombati programjaink sorát népzenei és 
néptánc-bemutatók teszik tartalmasabbá. 
A délutáni műsorban fellépnek helyi és ke-
menesaljai népzenészek, népdalkörösök és 
néptáncosok, de érkeznek hagyományőrzők 
Ajkáról, Sümegről, Pápáról és Gencsapátiból 
is. A népművészeti kavalkádba 16 órakor a 

hollandiai Utrechtből érkező koncertzene-
kar kapcsolódik be, akik zenés hollandiai 
üdvözletet adnak át a tulipánok földjéről. 
Közben természetesen lehet helyi készítésű 
ételeket, italokat kóstolni, ami a népművé-
szeti kirakodóvásárt teszi különlegesebbé. 
A szombat estét a Republic zenekar koncert-
je zárja. 
Május 4-én, vasárnap anyák napi virágvá-
sár lesz a Szentháromság téren. Délután a 
Kemenes Vulkán Park környékén Ság he-
gyi tulipánfutam és akadályverseny várja a 
családosokat, ami egyúttal záró programja 
is lesz a négynapos fesztiválnak. A ren-
dezvény ideje alatt a művelődési központ 
előcsarnokában a „Minden, ami tulipán” 
címen meghirdetett rajzpályázat alkotása-
iból összeállított kiállítást látogathatják az 
érdeklődők.
»Milyen programok várhatóak még má-
jusban? 
– Május többi hétvégéje sem lesz prog-
ramoktól mentes a KMKK-ban. 10-én a 
Cigányprímás című nagyoperettel zárul a 
színházi évad, május 16–18. között a Cell-
dömölki Makett-kiállítás és -verseny kerül 
megrendezésre az intézményben, mellyel 
egyidejűleg zajlik majd az Alsósági Tava-
szi Napok rendezvénye is. Május 24-én a 
nyugat-dunántúli nyugdíjas vasutas klubok 
találkozójának helyszíne lesz a művelődési 
központ, és reményeink szerint a Kráter-
hangversenyt is meg tudjuk szervezni eb-
ben a hónapban. »B-VZS

Banyó Gyula emlékkiállítás nyílt a 
KMKK galériájában. A 70 képből álló 
tárlat április 25-től június 7-ig lesz 
megtekinthető az érdeklődők számá-
ra. Banyó Gyula 70. születésnapjának 
alkalmából rendeztek emlékkiállítást 
alkotásaiból. A tárlat a 70 év 70 kép cí-
met viseli, és a tavaly elhunyt festőmű-
vész-tanár egész életpályájába nyújt 
betekintést. A kiállítás nyitóbeszédét 
Banyó Gyula egykori kollégájaként Si-
pos Tibor iskolaigazgató mondta el.

„Szomorú és boldog ünnep ez a mai. 
A szomorúságát az adja, hogy a művész 
úr, kollégánk már nem lehet közöttünk, 
az örömöt pedig az, hogy ilyen sok em-
ber itt van. Nagy öröm, hogy ilyen ha-
talmas képanyag gyűlt össze egy ilyen 
hosszú életpálya végén, amely – mond-
hatjuk, hogy – csak párhuzamosan futott 
azzal, ami talán fontosabb volt, a tanár 
úr szakmai munkájával. Én nagyon nagy 
megtiszteltetésnek tartom, hogy a család 

megkért arra, hogy ezt a mai kiállítást 
megnyissam. Nem volt könnyű feladat, 
de az a szempont, hogy a tanár úr közel 
állt hozzám, és nagyon kedveltem őt, 
mégis egyszerűvé tette, hiszen nagyon 
szívesen beszélek róla, az őt nem isme-
rő embereknek” – mondta Sipos Tibor. 
Az iskolaigazgató azt is hozzátette, hogy 
nagyon látványosnak tartja a kiállítást, 
ami elsősorban Banyó Gyula családjá-
nak köszönhető, és reméli, hogy sokan 
eljönnek majd megtekinteni a képeket. 
A megnyitón az Ádám Jenő Zeneiskola 
növendékei és diákjai zenéltek. Az ese-
ményen részt vett Banyó Gyula családja 
is, akik nagy gonddal válogatták össze a 
tanár úr képeit a tárlatra. A kiállítás meg-

valósulásáért a művész fia, Banyó Ákos 
mondott köszönetet. „Édesapám több-
nyire olajjal dolgozott, kezdetben farost-
lemezre, aztán vászonra festett. Emellett 
kipróbált más technikákat is, például se-
lyemfestészettel is foglalkozott rövid ide-
ig. Aztán belekezdett az akrilfestészetbe 
is az utolsó években, így 2011-től 2013-
ig többnyire akril és vegyes technikákkal 
foglalkozott” – mesélt édesapja művésze-
téről fia, Banyó Ákos. Banyó Gyula élete 
során tehát számos stílusban és többféle 
eszközzel is alkotott, így a kiállítás darab-
jai is színes, komplex tárlatot nyújtanak. 
A megnyitón hatalmas volt az érdek-
lődés, a galéria terme színültig telt né-
zelődőkkel. A kiállítás június 7-ig fogadja 
majd a látogatókat. »NÉMETH NÓRA

Tulipános programok a hétvégére

70 év 70 kép
Kiállítás Banyó Gyula mûveibôl

Értesítés

Az Ádám Jenő Zeneiskola értesíti a 
Szülőket, hogy az általános iskolai be-
íratással együtt, ugyanazon a helyen 
egyúttal lehetőség van az előképző 
évfolyamokba történő zeneiskolai be-
íratásnak/regisztrációnak is.
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Lassan a végéhez közeledik a Berzse-
nyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola nemzetközi Comenius projektje, 
mely négy partneriskola részvételé-
vel két teljes tanévet ölelt fel. Április 
7–10. között Celldömölkön találkozott 
a magyar, a szlovák, a litván és a né-
met delegáció.

Egymás kultúrájának megismerését és a 
német nyelv gyakorlását segíti elő az az 
Európai Unió által támogatott Comenius 
projekt, melyre 20000 euró támogatást 
nyert 2012-ben a Berzsenyi Dániel Gim-
názium és Szakképző Iskola. „A történel-
mi kereskedelmi útvonalak jelentősége 
városra és régióra” címen futó projekt-
ben négy partnerország – Magyaror-
szág Szlovákia, Litvánia és Németország 
– vesz részt. A kétéves projekt során a 
celldömölki diákok a Borostyánkő út tör-
ténelmét kutatták, kutatási eredménye-
ikről rendszerint a projekttalálkozókon 

számoltak be. A német nyelven zajló 
pályázati program több tantárgyhoz is 
kötődött, a történelemtől a földrajzon át 
az informatikáig, széles körben bővült 
a tanulók ismeretrendszere. A kétéves 
nemzetközi együttműködés hetedik ta-
lálkozójára Celldömölkön került sor áp-
rilis 7–10. között. A házigazda szerepét 
betöltő Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola diákjai erre az alka-
lomra egy tematikus kiállítást állítottak 

össze, mely bemutatja az elmúlt másfél 
év munkáját. A projekt produktumaként 
egy Borostyánkő út makettet is építet-
tek az iskola szakképzős tanulói. A főleg 
hungarocellből kivitelezett kereskedelmi 
útvonal kicsinyített másának megépíté-
séből egyaránt kivették részüket a bútor-
asztalosok, a géplakatosok, a festők és a 
női szabók. A vendégdiákok és tanáraik 
a projekttalálkozó ideje alatt felkeresték 
a város legfiatalabb intézményét, a Ke-
menes Vulkánparkot, másnap elutaztak 
az ausztriai Borostyánkőre, majd megáll-
tak Kőszegen és Sárváron is. A heti prog-
ramot balatoni kirándulás színesítette, 
majd negyedik nap a diákok által készí-
tett prezentációk vetítésével ért véget a 
találkozó. A Comenius projekt következő, 
és egyben utolsó állomása májusban Lit-
vániában lesz. »B-VZS

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázi-
um és Szakképző Iskola 10. A osztályának 
osztályfőnöke, Fódi Georgina Vivien még 
a tavalyi tanévben nyújtott be pályázatot 
a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz a „Határ-
talanul!” programra. A pályázat időköz-
ben a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma 
felügyelete alá került. A projektben 80 
diák és 8 kísérő tanár vesz részt fele-fele 
arányban Celldömölkről illetve Erdélyből. 
Erre mintegy 3 millió kétszázezer forintot 
nyert az iskola. A celldömölki csoport őszi 
erdélyi túrája után 2014. március 20-án 
érkezett meg a székely csoport a csík-
dánfalvi Petőfi Sándor Iskolaközpontból 
városunkba. Az első nap településünk 
megismerésével telt. Megtekintették a 
kegytemplomot és a kincstárat Kirner An-
tal Zoltán atya vezetésével, a polgármes-
teri hivatalt Fehér László polgármester és 
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony 

kalauzolásával, a belvárost, kulturális in-
tézményeket, illetve a romtemplomot. A 
második napon megtekintettük a Nádas-
dy várat Sárváron, majd Ostffyasszonyfára 
utaztunk, ahol a katonai temető történe-
tével, a Petőfi-szobával illetve a Pannó-
nia Ringgel ismerkedtünk meg Mihácsi 
Szabolcs polgármester vezetésével. Este 
közös táncházzal, illetve egy éjszakába 
nyúló mozizással ért véget a vendégcso-
port napja.
Szombaton a sümegi vár meghódítása 
után keszthelyi múzeumtúránkon a Mar-
cipán Múzeumban, a Festetics kastélyban, 
a Lovaskocsi Múzeumban, Vadászati Kiál-
lításon, valamint a Balaton Múzeumban 
szerezhettek élményeket vendégeink. 
Megcsodálhatták a napfényben csillogó 
tavaszi Balatont is. Vasárnap a Ság hegy-
re vittük a csíkdánfalvi iskolásokat, ahol a 
Vulkánparkban földrajzi érdekességekkel 

ismerkedhettek vendégeink, kipróbálhat-
ták, milyen vulkanológusnak lenni. Este 
népmesét írtunk, termésekből a magyar 
címert illetve a csíkdánfalvi zászlót is ki-
raktuk. Hétfőn a szombathelyi Iseumban 
a római élettel ismerkedtek, majd Kősze-
gen egy sétát tettek a Városkapun át a 
sétálóutcára, a Jurisich várban történelmi 
ismereteiket bővítették, majd a Jézus Szí-
ve templomban egy imát mondtak.
Kedden a gerencsérek földjén, Magyar-
szombatfán jártunk. Nagy élvezettel 
készítették a diákok a korongozott edé-
nyeket. A faluház megtekintése után 
átsétáltunk a gödörházi haranglábhoz, 
majd a veleméri Árpád-kori templomba 
mentünk. Este közös diszkóban lazítottak 
a magyar és erdélyi fiatalok. Szerdán fájó 
szívvel búcsúztak egymástól diákjaink. 
Reméljük, a jövőben lehetőségünk lesz 
a kialakult barátságok ápolására. Ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani azok-
nak, akik projektünket még támogatták: 
az Apáczai Kiadó Kft.-nek, Fehér László-
nak, Celldömölk Város polgármesterének, 
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony-
nak, a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nek, 
a Wewalka Kft.-nek, a Löli Kávézónak, 
Pálné Horváth Máriának, Bajnerné Hajba 
Georginának, továbbá az Új Kemenesal-
jának.
 »fódi georgina vivien, projektvezető

„Amiről a kövek mesélnek”

Határtalan kapcsolatok a Celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Örül a Tulipán Fesztiválnak?
»KÉRDEZ: NÉMETH NóRA »FOTó: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

A tulipán a kedvenc virágom, 
úgyhogy nekem nagyon tet-
szik a virágba borult város, 
elhozza nekünk a tavaszt. A tu-
lipánokból sosem elég, minél 
több, minél színesebb, annál 
jobb. Már az öthónapos kislá-
nyom is ismerkedik velük, neki 
is nagyon tetszenek a színek. 
Örülök a fesztiválnak is, ráfér 
a fiatalságra. Az ilyen ren-
dezvény felpezsdíti a várost, 
összekovácsolja a közössé-
get. Nemrég költöztünk Cell-
dömölkre, és nekem nagyon 
tetszik, hogy mindig vannak 
különböző programok, és van 
kimozdulási lehetőség.

Vörös 
Eszter

Csodálatosak a tulipánok, na-
gyon tetszenek. Örülök, hogy 
látványosan fejlődik a város. 
Tetszenek a szép, színes vi-
rágágyások, főleg a körfor-
galomnál lévők. Kijöttünk a 
Tulipánútra is, kíváncsiak vol-
tunk a programokra. Szerettünk 
volna a négyéves kisfiammal 
felülni a dotto-kisvonatra is, 
de sajnos hiába vártunk, nem 
fértünk fel. Mindenképp meg-
nézzük a Tulipán Fesztivált is. 
Rendkívül jó kezdeményezés-
nek tartom, mivel összefogást 
és fejlődést mutat, mindig 
szükség van az ilyen helyi kü-
lönlegességekre.

Szépek a tulipánok, és való-
ban rengeteg van belőlük, de 
sajnos hamar tönkremennek, 
szóval nem sokáig gyönyörköd-
hetünk bennük. És én amúgy is 
jobban kedvelem a fás, bokros 
parkokat és gyümölcsösöket, 
az ilyen területeknek jobban 
örülnék. Hallottam a Tulipán 
Fesztiválról is, de nem tartom 
valószínűnek, hogy kijönnék 
rá. Engem az ilyesmi nem iga-
zán érdekel. Túlzásnak tartom 
az ilyen nagy felhajtásokat és 
ünnepségeket. Én úgy gondo-
lom, hogy túl sok pénzbe ke-
rül, aminek talán lehetne jobb 
helye is.

Tetszenek a tulipánok, nagyon 
különlegesek. Amikor tavaly 
elültették őket, én leginkább 
annak örültem, hogy a ház-
tömbök között is osztottak 
szét hagymákat, így nem csak 
a parkok és közterek szépül-
tek, hanem valóban felvirá-
goztatták az egész várost. A 
Tulipánútról korábban sajnos 
lemaradtam, de a fesztivált 
már nagyon várom. Hallottam 
a sok programról és rendez-
vényről, úgy gondolom, hogy 
minden korosztály talál majd 
kedvére valót. Engem legin-
kább a Republic érdekel, az ő 
koncertjükre vagyok kíváncsi.

Perendi 
Béla

Nagy  
Dóri

Szárné 
Tôke  
Adrienn

» O L V A S Ó I  O L D A L
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Sorozatban ötödször nyerte meg az 
Extra Liga bajnokságot a CVSE-Swie-
telsky-Wewalka asztalitenisz csapata. 
Utolsó mérkőzésén a Budaörs SC csa-
patát fogadta. páros: Fazekas-Szita – 
Ecseki-Dohnál 1:3, meglátszott, hogy 
nincs összecsiszolódva a hazai páros. 
Egyéni 1. forduló: Nagy K. – Nagy A. 
0:3, Szita – Ecseki 3:2, Fazekas – Doh-
nál 3:0. Nagy Krisztián tessék-lássék 
játékkal kikapott, a mérkőzés legna-

gyobb csatáját Szita Marci vívta, aki a 
döntő játszmában jobban koncentrált. 
2. forduló: Nagy K. – Ecseki 0:3, Faze-

kas – Nagy A. 3:0, Szita – Dohnál 3:0 
Fazekas továbbra is magabiztos volt, 
Szita a 3. szettre kicsit kiengedett, de 
végül azt is behúzta. 3. forduló: Faze-
kas – Ecseki 3:1 Nagy K. – Dohnál 0:3 , 
Szita – Nagy A. 3:0, Fazekas rutinosan 
kerekedett felül Ecsekin, Szita meggyő-
ző játékkal búcsúzott. A mérkőzés után 
a Celldömölki játékosok és vezetők Fe-
hér Lászlótól, az Országos Asztalitenisz 
Szövetség Alelnökétől és Segyevi Sán-
dortól, a Vas Megyei Szövetség alelnö-
kétől átvették a megérdemelt kupát és 
az aranyérmeket. »LÓRÁNTFY TIBOR

Javában zajlik csütörtök esténként a VII. 
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság.  
A versenyt lebonyolító VulkánSport 
Egyesület felhívására idén is nyolc 
együttes nevezett. Három fordulót ját-

szottak már a Ligeti műfüvesen, két hi-
bátlan csapat maradt: a Merse Amigo és 
a Szivacsok, a többszörös bajnok Csütör-
tök egy vereségével lépéshátrányba ke-
rült velük szemben. Négy-négy pontos 

a Komplett Lábcsere és a Vasi Tallér, egy 
győzelme van az Esély SE játékosainak. 
A DC Ördögei és a Szalai Szaki még nem 
indította be a pontgyűjtést. A góllövő 
listát Marsai Milán (Merse Amigo) ve-
zeti kilenc góllal, a nyolc-nyolc gólos 
Dömötör Tamás (Szivacsok) és Marsai 
Máté (Vasi Tallér) előtt. »DOTTO

Április 18-án ismét az erős emberek 
vették birtokba a KMKK előtti teret.  
A kétnapos megmérettetésen a részt-
vevők számos versenyszámban próbál-
hatták ki magukat, hogy kiderüljön, ki 
az erősek legerősebbike.

Az Erős Emberek Kupáját immár második 
alkalommal rendezték meg városunkban. 
A versenyre kilencen neveztek az ország 
minden tájáról, köztük szerepeltek fiatal 
kezdők és rutinos erőemberek is. A verseny 
fő szervezői: Döbrösi Géza és Hajmási Zsolt, 
az Energie Fitness tulajdonosai és a Ma-
gyar Erősember Szövetség vezetője, Darázs 
Ádám egyaránt örömüket fejezték ki, hogy 
a megmérettetés idén is megvalósulha-
tott. – A tavalyi verseny számunkra nagyon 
pozitív meglepetés volt. Gyorsan kellett 
időpontot találnunk ahhoz, hogy megtart-
hassuk a rendezvényt, de már tavaly is 
nagyon sokan jöttek ki megnézni minket 
mind a főtérre, mind a fürdőhöz. Idén egy 
kicsit jobban rá tudtunk készülni, így pró-
báltunk a versenyszámokon is változtatni, 
hogy a közönség számára még érdekesebb, 
még látványosabb legyen. Úgy gondolom, 
hogy ez sikerült, erről árulkodott, hogy 
szép számú közönségünk gyűlt össze – ösz-
szegezte a tapasztalatokat Darázs Ádám, a 
HSMA szövetség vezetője. A verseny egyik 
főszervezőjétől azt is megtudhattuk, hogy 
a megmérettetésre nem csak fizikumában, 
de teljesítményében is erős mezőny állt fel.  
A versenyzők között akadt olyan is, aki az 
országos bajnokságon is győzelmi esély-
lyel indulhat, illetve olyan is, aki korábban 

már magáénak tudhatta a bajnoki címet. 
Április 18-án, pénteken öt órakor vette 
kezdetét a verseny, amelyet Fehér Lász-
ló polgármester nyitott meg. Az első nap 
programjában kamionhúzás, rönknyomás 
és autóemelés szerepelt. Már az első há-
rom versenyszám alatt egyértelművé vált, 
hogy a versenyszámok kivételes fizikumot 
és felkészültséget igényelnek a sportolók-
tól. Az idei évben az első napot egy extra 
program zárta, az érdeklődők este a mozi-
ban megtekinthették Kathi Béla új filmjét, 
a Támadás2-t. Szombat délelőtt a helyiek 
is bizonyíthatták erőnlétüket egy fekve-
nyomó verseny keretén belül. Kettőtől vi-
szont ismét az erős embereké volt a terep 
a főtéren. A délutáni programban ezúttal a 

kamionhúzás ülve, az egykezes súlykinyo-
más, az izlandi kereszt, és a kőgolyó-eme-
lés című versenyszámok szerepeltek.  
Az erőpróba résztvevői mind pozitívan nyi-
latkoztak a rendezés színvonaláról és a ver-
senyszámok összetételéről. Sportszerűnek 
tartják, hogy a számok között nem csak 
erőkifejtést igénylő feladatok voltak, ha-
nem olyanok is, amikhez technika és atle-
tikusság szükségeltetik, így a kisebb súlyú, 
más izomzattal rendelkező versenyzők is 
ugyanolyan esélyekkel indulhattak. A ver-
senyek után ünnepélyes eredményhirde-
tés következett, ahol mindenki átvehette 
a neki járó díjat. A dobogó legfelső fokára 
állhatott Hrozik Gábor Dunaújvárosból, má-
sodik lett Sebestyén János Mezőszilasról, 
a harmadik helyezést pedig Hajnal Tamás 
érte el Martfűről.
 »NÉMETH NÓRA

Ötödször is arany

Az ország legerősebb emberei Celldömölkön

Beindult a kispályás bajnokság is

CVSE KSZ – Savaria Home 61–35 
(18-10, 15-10, 18-7, 10-7)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda-bajnokság 7. forduló pótlása
Vezette: Csói.
CVSE KSZ:
Rozmán 4, Gaál T. 11, Hérincs 6, Sza-
bó 7/3, Bíró 10/6.
Csere: Lang Z. 3/3, Lang S.-, Lang D. 2, 
Esztergályos -, Németh 8/3, Orbán 10. 
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Sokféle felállást kipróbálva, 
könnyedén nyertünk egy sportszerű 
mérkőzésen.

Szembeszél (Szombathely) – CVSE KSZ  
57–54 (12-13, 10-11, 12-17, 16-9, 7-4)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda-bajnokság 24. forduló
Vezette: Török, Pál.
CVSE KSZ: Rozmán 10, Gaál T. 5, 
Hérincs 14, Németh 5/3, Szabó 13/3.
Csere: Lang Z. -, Lang S.-, Bíró 4, Csói 3.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Az utolsó negyed feléig mi irá-
nyítottuk a játékot, tíz ponttal is ve-
zettünk. Túlságosan is megnyertnek 
hittük a mérkőzést, ami előbb hosszab-
bítást, majd vereséget eredményezett.

Egy győzelem, egy vereség
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Celldömölk – Uraiújfalu 5–1 (3–0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 23. forduló 2014. április 19.
Vezette: Boda György (Mészáros Péter, 
Király Zsolt).
Celldömölk: Heiner – Vajda (Ambrus 55. 
p.), Bodor, Györkös, Virág – Szuh, Enyingi 
Márk (Németh 55. p.), Mógor (Boda 78. 
p.), Manganelli (Enyingi Marcell 75. p.) – 
Klauzer, Baranyai (Gaál 68. p.). Edző: He-
gyi László.
Uraiújfalu: Pap – Nagy, Sándor, Varga Pál, 
Gönczöl (Tóth 70. p.) – Balhási, Gallen I. 
(Lónai 70. p.), Gallen A., Keszei – Kiss, Var-
ga Péter. Edző: Csákvári Zsolt.
Góllövők: Baranyai Zsolt (23. p.), Györkös 
Gábor (26. p.), Manganelli Zsolt (41. p.), 
Németh József (72. p.), Boda Péter (92. 
p.), illetve Varga Péter (51. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Uraiújfalu U21 
14–0. G.: Hajas Máté 4, Szép Dániel, Si-
mon Marcell 3, Gersey Bence, Nagy Bar-
nabás, Szakál Márk, Horváth Márk 3. Egy 
percig sem volt kérdéses, hogy begyűjti a 
három pontot az együttes.

Magyarszecsőd – Celldömölk 0–3 (0–0)
Magyarszecsőd, 50 néző Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 24. forduló 2014. ápri-
lis 26.
Vezette: Gaál Ákos (Horváth Zoltán, Né-
meth András).
Magyarszecsőd: Marton – Boldizsár, Nagy 
R., Takács Á., Zsigmond – Vass R., Szakály, 
Vass D., Nagy B. (Horváth M. 80. p.), Ta-
kács M. (Veszprémi 92. p.) – Horváth N. 
Edző: Sátori Barnabás.
Celldömölk: Heiner – Lendvai, Bodor, 
Györkös, Virág – Szuh, Manganelli (Me-
gyesi 79. p.), Vajda (Mógor 75. p.), Ba-
ranyai (Enyingi Marcell 79. p.) – Klauzer 
(Gaál 72. p.), Boda (Németh 60. p.). Edző: 
Hegyi László.
Kiállítva: Marton Zoltán (91. p.)
Góllövők: Németh József 2 (65. és 93. p.), 
Baranyai Zsolt (70. p.) 
Előmérkőzés: Magyarszecsőd U21 – CVSE 
U21 0–4. G.: Az ezüstéremért folytatott 
versenyfutás fontos láncszeme ez a győ-
zelem a lelkes hazaiak ellen.
Két hasonló felfogásban küzdő, szimpatikus 

ellenfelet győzött le magabiztosan a Cell-
dömölk a legutóbbi két fordulóban, életben 
tartva a reményeket az esetleges előrelé-
pésre a dobogón. Kellemetlen, esős időben 
ennek megfelelően a vártnál kisebb számú 
néző előtt lépett pályára az együttes az Urai-
újfalu ellen. A vendégek biztosan tartják 6-7. 
helyüket a tabellán, akit illik, azt legyőzik, 
sőt néha erejükből egy-két meglepetésre is 
futja, például a legutóbbi idegenbeli meccsü-
kön a tavasszal addig még veretlen Király SZE 
otthonából hozták el mind a három pontot. 
A felfogás, csapatmentalitás már említésre 
került, nos, mindkét soros ellenfelünk jellem-
zője az agresszív játék, nincs elveszett labda, 
az erőnléti és technikai hiányosságokat lel-
kesedéssel, akarati tényezőkkel pótolják. Ha 
egy-egy elvileg jobb ellenfelük nem veszi 
fel ebben a tekintetben is a kesztyűt elle-
nük, akkor pórul járhat. A Cell nem járt pórul, 
mert felvette azt a bizonyos kesztyűt mind-
két meccsre értve. De nézzük először a hazai 
találkozónkat, az első félidő közepéig kellett 
várni arra, hogy hibázzanak a vendégek, 
Szuh került lövőhelyzetbe, életerős lövésébe 
a kapus ugyan még beleért, de a felperdülő 
labdát közvetlen közelről Baranyai a kapuba 
fejelte. A második gól szinte lekopírozta az 
előző esetet, egy élesen belőtt labda a ka-
pusról felperdül, csak most Györkös feje volt a 
legjobb helyen. A félidőt Manganelli gólt érő 
lövése zárta, a második félidőt viszont egy 
vendéggól nyitotta. Az egyszemélyes csatár-
sort alkotó Varga kihasználta azt, hogy egy 
előre vágott labda ívét minden hazai játékos 
rosszul számolta ki, 
ő pedig nem az ívvel 
foglalkozott, hanem a 
labdavezetéssel, ma-
gányosan kísérte be 
a játékszert a kapunk-
ba. Felrémlett az egy 
évvel ezelőtti mérkő-
zés emléke, amikor 
háromgólos félidei 
vezetés után jelentős 
izgalmak mellett sike-
rült csak megőriznünk 
a végére az előnyből 
egyet, de most a cse-
repadról beszálló játé-

kosok visszaállították a világ rendjét. Először 
Gaál szerzett labdát, beadását középen elvé-
tették a védők, nem úgy Németh, aki a bal 
sarokba helyezte a labdát. A kegyelemdöfést 
Boda adta meg már a hosszabbításban, kö-
zelről bepofozva a labdát a kapuba.
A Magyarszecsőd ősszel pozitív értelemben, 
tavasszal pedig negatív értelemben okozza a 
meglepetéseket, találkozónkra egy hatmecs-
cses vereség-szériájukat követően került sor. 
Ennek megfelelően egy pontszerzésre kié-
hezett, jó értelemben véve bevadult, hara-
pásra készülő csapat fogadta a mieinket. Egy 
óra kellett hozzá, mire kiengedtük belőlük a 
levegőt, a kispadról megint csak nagyon jól 
beszálló Németh vezetésével, aki két góllal 
és egy gólpasszal vette ki a részét sikerből. 
Az első gólt Vajda készítette elő, a jobb szél-
ről beadott labdáját értékesítette higgadtan 
Németh, majd öt perccel később ő ugratta 
ki Baranyait, aki hasonló pontossággal cél-
zott. Már a hosszabbításban jártunk megint, 
amikor a kiugró Enyingi Marcellt elsodorta a 
kapujából kifutó hazai portás a 16-oson kí-
vül, jutalma egy piros lap, jutalmunk, hogy 
Németh jobb sarkos lövését a cserekapus 
nagyon bevédte. Hatból hat pont, gólerős 
játék, jól megyünk bele a nehéz sorozatba 
(Rábapaty, Jánosháza, Répcelak, Király), a 
négyből három hazai meccs, csak Jánosházá-
ra kell mennünk, ahol mindig, mindenkinek 
nehéz, a Cellre persze különösen kihegyezett 
találkozó vár. De előtte, a soros hazai meccs-
ről elég csak annyit mondani, hogy a Rába-
paty az egyetlen csapat, aki a tavaszi kilenc 
forduló során pontot vett el az élen álló Rép-
celaktól, éppen a legutóbbi fordulóban. Nem 
fogunk unatkozni… »DOTTO

Két magabiztos győzelem
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A Kemenesaljai Szőlő- és Kertbarátok Köre 
valamint a környék borászai április 15-én 
13. alkalommal rendezték meg a Sághe-
gyi borok seregszemléjét. A kóstolóval 
egybekötött megmérettetésen 22 mintát 
értékelt a háromtagú zsűri, dr. Hollósy 
István nyugalmazott falugazdász, Söptei 
Józsefné alpolgármester-asszony és Né-
meth Anikó kertészmérnök. A régióra 
jellemzően a legtöbb minta a rozália, a 
pátria, a furmint, az olaszrizling valamint 
a juhfark szőlőfajtákból készült bor volt.  
A kóstolók szerint a gazdák idén kiváló 

borokat hoztak magukkal a mustrára, ami 
a kertbarátok körében folyó több éves 
szakmai munkának is köszönhető. Míg 
az első években a benevezett borok egy-
harmada nem érte el a minősítés határát, 
most jó a jobbal versengett. Az arany- és 
az ezüstminősítés között a nem megfelelő 
bortárolás volt a döntő vagy, ahogy a zsű-
ri fogalmazott némely bor ízén és illatán 
érződött a hordós érlelés. Ennek ellenére 
valamennyi bor megállná az országban a 
helyét és alkalmas lenne palackozásra is 
– mondta összefoglalóul Söptei Józsefné, 
alpolgármester-asszony. A zsűri a kóstolás 
után 2 nagyarany, 10 arany, 6 ezüst és 4 
bronzminősítést osztott ki. »B-VZS

Piri Tamás, a Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskola hetedik osztályos tanulója zsi-
nórban negyedszer végzett élen az ország 
egyik legnívósabb matematikaversenyén, 
a Zrínyi Ilona nevével fémjelzett megyei 
megmérettetésen. A katolikus iskolák or-
szágos matematikaversenyén is sikeresen 
szerepelt Tamás, ugyancsak az első helye-
zést zsebelte be, ahogy a Kenguru nem-
zetközi matematikaversenyen, ahol száz 

százalékos teljesítményt nyújtott. Tamás 
elmondta, hogy már óvodás korában is a 
számok vonzották, rendszeresen számolta 
magában a lépcsőfokokat, később pedig 
azt is meg tudta mondani, hogy hány szá-
zalékos árzuhanás van az áruházban. Má-
sodik osztályos kora óta rendszeresen vesz 
részt matematikaversenyeken, az elmúlt 
négy évben pedig sorozatosan országos 
versenyeken remekel. A hatodik osztály 
óta matek fakultációra is jár, így emelt óra-
számban tanulhatja kedvenc tantárgyát. 
Tamás azt mondja, hogy folyamatosan 
készül a szellemi vetélkedőkre, általában 
az előző évek versenyfeladatainak meg-
oldásával tréningezi magát tanárai segít-
ségével, de lelkileg is fel kell készülnie 
egy-egy versenyre. A hetedik osztályos 
tanuló a jövőjét is a reálvonalon képzeli el, 
egy ideje már határozott elképzelése van 
a továbbtanulásról, tervei szerint építész-
mérnök irányba indul majd el. »B-VZS

Minőségi borok mustrája

Élen a matematikában

Anyakönyvi hírek

Celldömölk
Születés: Dákai Gábor Ferenc és 
Herczeg Csilla leánya: Mira, Horváth 
István és Szücs Szabina Ágnes 
leánya: Lara.

Halálozás: Farkas István, Benkő 
István Ferenc, Marics Sándor György, 
Németh Imre, Rózsás Bernadett.

Boba
Születés: Szalay András és Vinnai 
Viktória fia: Máté, Borsodi Gábor és 
Geiger Mónika fia: Olivér Simon.

Csönge
Születés: Sztojka Attila és Sárközi 
Edina leánya: Dzsennifer.

Kemenesmagasi
Születés: Horváth Zoltán és Horváth 
Hajnalka leánya: Viktória.
Halálozás: Mesterházy László, Varga 
Lajos.

Kemenesmihályfa
Halálozás: Kovács Józsefné sz. Fülöp 
Margit.

Mesteri
Halálozás: Dobai Ferenc, Rácz Imre.

Szergény
Halálozás: Márkus Ferencné sz. 
Bartos Eszter.

Általános iskolások számára szervezett 
elsősegélynyújtó versenynek adott 
otthont a KMKK. A próba területi for-
dulóján három csapat mérhette össze 
tudását, és adhatott számot az elsőse-
gélynyújtásban való jártasságáról.

A Magyar Vöröskereszt minden évben 
hagyományszerűen megrendezi első-
segélynyújtó versenyét. A szervezet ki-
emelt jelentőséget tulajdonít a fiatalok 
képzésének, elsősegély-ismereteik és 
egészségvédelmi tudásuk fejlesztésének. 
Április 16-án került sor a verseny terüle-
ti fordulójának lebonyolítására, melyre 
három csapat érkezett a celldömölki, a 
jánosházi és az ostffyasszonyfai általános 
iskolákból. Mindhárom csapatnak egy há-

rom állomásból álló feladatsort kellett 
teljesítenie. Az elsőn írásbeli tesztet kel-
lett kitölteniük a diákoknak, ahol elméleti 
ismereteikről kellett számot adniuk, a kö-
vetkezőn szituációs gyakorlatokat kellett 
megoldaniuk: a tanulóknak egy balesethez 
való kiérkezést kellett eljátszaniuk, ahol a 
sérültek ellátását kellett szakszerűen be-
mutatniuk. A feladatban nagy segítséget 
nyújtott a modern Ambu-baba használata, 
amin a diákok hitelesen tudták gyakorol-
ni a mesterséges lélegeztetést. A harma-
dik állomás szintén szituációs feladat volt, 
ahol egy eszméletlen személy ellátásáról 
kellett gondoskodniuk például stabil oldal-
fektetés alkalmazásával. A tanulók nagyon 
lelkesen és felkészülten hajtották végre a 
feladatokat. A verseny szervezésében és 

a csapatok teljesítményének elbírálásá-
ban a Vöröskereszt mellett a Celldömölki 
Mentőszolgálat is részt vett. Ahogy azt a 
szervezők elmondták, fontosnak tartják az 
elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati is-
mereteinek széleskörű tanítását, valamint 
a humanitárius szemléletmód terjesztését. 
Ezért is jelentősek az ilyen jellegű verse-
nyek, ahol a tanulók nem csak számot 
adhatnak felkészültségükről, de tudá-
sukat, képzettségüket is összemérhetik.  
A versenyen első helyezést ért el a Celldö-
mölki Városi Általános Iskola, második lett 
az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános 
Iskola és harmadik lett a jánosházi Szent 
Imre Általános Iskola. A celldömölki csa-
pat tagjai: Németh Fruzsina, Csótár Hanna, 
Zsebi Alexandra, Szabó Kristóf, Illés Gréta 
és Fülöp Emerita, akik a verseny megyei 
fordulóján szintén kiváló teljesítményt 
nyújtva harmadik helyezést értek el. »NN

Gyakorlati tudásukról is számot adhattak
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Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu

Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12

ELEKTRO DISZKONT

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók, 
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai 

kisgépek óriási választékban!

TV AKCIó! 
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIó!

Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen 
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!

Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!

FA-GYULA Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u.47.
Telefon: 95/423-177

GÉPET-SZERSZÁMOT Fa Gyulától!
–Extol Prémium kéziszerszámokra: 5 év garancia

–Extol Craft kéziszreszámokra: 3 év garancia
–Fortum kéziszerszámokra: élettartam-garancia

Inverteres hegesztő 85 A 39.495 Ft
Verto sarokcsiszoló 2 év garancia 7.250 Ft

Verto ütvefúró/vésőgép 2 év garancia 19.965 Ft
Zipper hidraulikus tűzifa hasítógép 63.900 Ft

 
(Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák, részletekről érdeklődjön az üzletben!)
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LEHET EGY*
CSEPPEL 
TÖBB?

*AKCIÓNK KERETÉBEN MOST MINDEN AZNAPI BELÉPŐJEGY ÁRÁNAK
50%-t BÜFÉNKBEN ÉTKEZÉS ESETÉN BESZÁMOLJUK! 
Pl.: 500 Ft-os jegy váltása esetén 250 Ft kedvezményt kap vásárlásából! Személyenkén egy nap csak 1-szer vehető igénybe kedvezményünk!

 9551 Mesteri, Fürdőtelep 1.  info@mesteritermal.hu  www.mesteritermal.hu  nyitvatartás: 10-19h

EXIT CIRKUSZ - Kijárat a mindennapokból!

2014 évi új " EXIT FAKTOR "című  műsorunk, feledteti minden gondját! 
CELLDÖMÖLK, A LUKOIL mellett a Sági utcában 2014.  máj. 06-tól máj. 07-ig 

Látványos, lélegzetelállító produkciók. Lesz itt minden: kézegyensúlyozó művész, akrobatika 
felsőfokon, egykerekű bicikli a minitől - a maxiig, lábzsonglőr és ikária, légtornász, Európa 

egyetlen " football " labda produkciója, az Exit Cirkusz közkedvelt Bohóca ismét bohóc 
tréfák sokaságával, bírja kacagásra Önöket. Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon Díjnyertes állat 

produkciók: makákó és rézus majmok, indiai futókacsák, a világ legkisebb idomított chiwavái, 
amerikai törpemalacok, holland törpekecskék 

CSALÁDBARÁT AKCIÓ: Aki ezt a kupont felmutatja az 2 felnött jegy vásárlása esetén:
2-t fizet 3-t kap akcióban részesül!!! A kedvezményes kuponok minden napra érvényesek.

Önöknél, csak néhány napig. Ne hagyja ki!!! Legyenek vendégei és részesei az: 
EXIT CIRKUSZ  2014. évi új műsorának!!! 

Ne feledjék:  EXIT - kijárat a mindennapokból!
Előadások időpontjai: 2014. máj. 06. Kedden: 18.00 órakor, 

2014. máj. 07. Szerdán: 18.00 órakor      
Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32

www.exitcirkusz.hu
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