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A tanulók lehetőségeit is növeli az újabb sportcsarnok építése
Több funkciója volt már az évtizedek
során a József Attila u. 2. sz. alatti
épületnek, de túlnyomó többségében
az oktatást szolgálta. 2015-től, egy
sikeres pályázatnak köszönhetően
mondhatni véglegesen is az oktatás
szolgálatába lép azzal, hogy sportcsarnokot építenek és hozzá kapcsolódó
kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki.
– Működött itt a gimnázium fiúkollégiuma,
később az eltérő tantervű oktatást igénylő
tanulók tanulhattak ebben az épületben.
A tanulók integrálása után az épület ún.
„pufferépületként” funkcionált – kezdi az
épület bemutatását Fehér László polgármester. – Ennek köszönhetően, néhány
éve az önkormányzati intézmények felújításakor meg tudtuk oldani azok átmeneti elhelyezését. Volt időszak, amikor az
egyházi iskola is benyújtotta az igényét az
épület használatára, de az is szóba került,
hogy a Soltis színház átkerül ide. Az önkormányzat végül úgy döntött, hogy támogatja a városi sportegyesületet abban,
hogy beadja a pályázatot sportlétesítmény
létrehozására. Tavaly – ideiglenesen – a
megyei KLIK-hez tartozó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kapta meg használatra
az épületet, de nem árultunk zsákbamacskát: már a szerződéskötéskor tudattuk
velük, hogy folyamatban van a pályázat
elbírálása, és pozitív döntés esetén rövidesen megkezdi az építkezést az egyesület.
»Miért döntött úgy a képviselő-testület,
hogy egy újabb sportlétesítmény létrehozását támogatja?

a volt kisegítő iskola épülete hosszú távra hasznosul

– Az Országgyűlésnek született egy
olyan döntése, melynek értelmében öt
sportágat emelnek ki, mint látványsportágat, ezek: a labdarúgás, a kézilabda, a
kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong.
Amennyiben e sportágak valamelyikéből
működik szakosztály egy településen, a
szakosztály jogosult beadni az országos
szakszövetséghez pályázatot egyrészt
az utánpótlás-csapatok működtetésére,
másrészt meglévő létesítmények felújítására, illetve új létesítmények építésére
is. Celldömölk Város Önkormányzata úgy
döntött, hogy három ún. TAO-s pályázat
benyújtásában támogatja az egyesületet
azzal, hogy olyan önkormányzati ingatlanokat ad át részére, ahol a programok
megvalósíthatóak. Ezek közül az egyik
a CVSE labdarúgó-pályán a tribün lefedését, egy kisebb edzőterem építését,
új öltözőket és vizesblokkokat eredményezne. A másik lehetőség az volt, hogy
a kézilabda szakosztály a fürdő melletti
területen egy kézilabda-csarnok, illetve harmadik lehetőségként a kosárlabda szakosztály a volt kisegítő iskola és
kollégium mögé egy több sportágat is
kiszolgáló tornacsarnok, a volt kisegítő
iskola épületében pedig a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségek építését pályázza
meg. Kettőt egyelőre nem támogattak
a háromból, a kosárlabda-csarnok pedig sikeres pályázat lett. A kosárcsarnok
egy szabványos, 40x20 m-es játékterű
terem, amely kézi-, kosár- röplabda-,
valamint teremfoci-mérkőzések megtartására is alkalmas lesz. A pályához

kapcsolódóan parkolókat elsősorban a
Koptik utcában az óvoda és a Liget előtt
alakítanának ki.
»Polgármester úr, Ön melyik pályázatot
tartotta legfontosabbnak?
– Amikor megkérdeztek, hogy a három
pályázat közül melyiket tartom legérdemesebbnek a támogatásra, azt válaszoltam, hogy a józan ész azt követelné
meg, hogy a Városi Általános Iskola melletti területen lévő pályázat nyerjen.
Míg a kosarasok egy héten két-három
alkalommal délutánonként 4 óra után
tartják az edzéseiket, addig az iskola
tanulói a megemelt óraszámú tornaórákon maximálisan ki tudnák használni
a létesítményt, hiszen egy függönnyel
kettéválasztva egyszerre két osztály is
igénybe vehetné. Ha üzleti szemmel
nézzük, akkor inkább a fürdővel szemben
lévő sportcsarnokot választottam volna,
hiszen az iskolák összevont órán azt is
használhatták volna, és mivel egy ilyen
csarnokot többféle sportágban lehetett
volna használni, a sportturizmus terén
léphettünk volna előre.
»Mit lehet tudni a pályázatról a számok
tükrében? – kérdeztük Dummel Ottót, a
műszaki iroda vezetőjét.
– A CVSE 2013. április 30-ai dátummal
nyújtott be pályázatot a látvány-csapatsport támogatásról szóló jogszabály
alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez egy kosárlabda-csarnok és kiszolgáló helyiségek létesítése
céljából. A pályázathoz az önerőt, azaz
a projekt 30%-ának értékét az egyesület biztosítani tudja ingatlan formájában, mely két részből áll: egy szabad
építési területből, illetve a volt kisegítő
iskola épületéből. A 70%-os nagyobbik
rész – több mint 300 millió forint – finanszírozható a társasági adóról szóló
törvény szerinti átengedett adó terhére. Az MKOSZ 2014. március 6-án hozta
meg a határozatot a támogathatóságról,
miután két minisztérium is jóváhagyta
a felterjesztett programot. Az építési
munka két részből áll: egy kb. 1000 m2es csarnokból és az ahhoz nyaktaggal
kapcsolódó volt kisegítő iskola épületéből. Ebben a meglévő épületben kerülnek elhelyezésre a kiszolgáló részek,
így: hat öltöző vizesblokkal, bírói öltöző
vizesblokkal, elsősegély-nyújtó hely,
szertár, akadálymentesített közönség
vizesblokk és klubhelyiség.
»Mikor indul és meddig tart az építkezés?
– Ha minden szerencsésen alakul, idén
nyáron el fog kezdődni ez a beruházás,
és jövő tavasszal át lehet adni.
»LA
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Beszámoltak a gazdasági társaságok
2014. május 28-án tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselő-testülete. Fehér László, Celldömölk Város polgármestere ezen az ülésen köszöntötte az ötszörös
magyar bajnok CVSESwietelsky-Wewalka
extra ligás asztalitenisz csapatot.
A csapatot köszöntötte továbbá Kovács
Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke,
valamint a fő támogatók képviseletében
Káldi Zoltán a Swietelsky Vasúttechnika Kft.,
Christian Koban a Wewalka, Perge István és
Skriba Zsolt az OPÁL Tartálypark Zrt., Pósfai
Gábor a Magyar Asztalitenisz Szövetség, Rudolf Wiedner a Jufa Ungarn Kft., valamint Illés Zoltán a Vörsas Kft. nevében köszöntötte
a sikeres csapatot.
Az ülés fő napirendi pontjai voltak az önkormányzati gazdasági társaságok beszámolói
a 2013-as év működéséről. A Celli Huke
Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. év vége óta
100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Az önkormányzat azért vette
át a társaság működtetését, mert 2013 végén járt le a hulladékkezelési szerződése
a céggel és az érvényben lévő jogszabály
szerint a hulladékkezelést a jövőben kötelezően olyan közszolgáltatónak kell végeznie, amely többségében állami vagy
önkormányzati tulajdonban van. A lakosság
számára vonatkozó rezsicsökkentett árak
erre a szolgáltatásra is érvényesek, ezért a
cég veszteségének terhét jelenleg az önkormányzat viseli. Problémaként jelentkezik,
hogy sokan illegálisan lerakják a hulladékot
a város közigazgatási területén. Ez ellen az
önkormányzat igyekszik hatékonyan fellépni. Működik a város külterületén a Hulladékudvar, ahol azoktól, akik rendszeresen
fizetik a hulladékszállítást, csekkszelvény
felmutatása ellenében ingyenesen veszik
át a többlethulladékot. Ugyancsak 100%-os
önkormányzati tulajdonban működik a Ke-

Díjazták a tehetségeket
Második alkalommal rendezték meg a
Tehetségek találkozóját a Celldömölki
Városi Általános Iskola tanulói és tanárai
számára. Az eseményen ünnepélyes keretek között díjazták a 2013/2014-es tanév
legeredményesebb diákjait és felkészítő
tanáraikat.
Május 4-én a KMKK színháztermében került
megrendezésre a 2014-es Tehetségek találkozója. Az ünnepségen részt vett többek
között Fehér László polgármester, Rozmán
László, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Celldömölki Tankerületének

menesvíz Víziközmű Kft. A törvény értelmében a Kemenesvíz Kft.-nek a működése nem
éri el az előírt méretet – amit lakosegyenértékben határoznak meg –, emiatt csatlakoznia kell egy nagyobb szolgáltatóhoz.
A képviselő-testület jelenleg érvényes
döntése értelmében, mint vas megyei vízszolgáltatót, a Vasivíz Zrt.-t szándékozik
megbízni majd ezzel a feladattal. Ehhez
azonban még további egyeztetések, hatósági jóváhagyás, illetve a teljes közművagyon
felértékelése szükséges. Amíg a fuzionálás
nem történik meg, a Kemenesvíz Kft. megfelelő színvonalon el tudja látni a szolgáltatást.
Ebben az esetben is a rezsicsökkentett árat
kell alkalmazni a lakosság számára. 2015től a vízdíjat a miniszter határozza meg, jelenleg ennek előkészítési folyamata zajlik.
A cég veszteségét növeli a lakossági és közületi kintlévőségek romló tendenciája, illetve
az állam felé fizetendő közműadó. Az önkormányzat szorgalmazza, hogy a lakosság
körében aki jogosult rá, vegye igénybe az
adósságkezelést, amelyre az igényt a Népjóléti Szolgálatnál lehet benyújtani. Ugyancsak 100%-os önkormányzati tulajdonban
működik a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft., amely a tavalyi évben
közel egymillió forintos nyereséggel zárt.
A városi televízió heti rendszerességgel készít híradót a városban történő eseményekről, kétheti rendszerességgel jelenteti meg
az Új Kemenesalja c. önkormányzati lapot
mint kiadó, 2013-ban pedig plusz szolgáltatásként vállalta, hogy az események a város
honlapján is olvashatóak lesznek. A testületi
ülésen panasz volt az újság terjesztésével
kapcsolatban – az ügyvezető igyekszik megoldani, hogy a városban minden háztartásba
eljusson, ennek érdekében már a negyedik
terjesztőt alkalmazza. Mivel a költségvetés
alacsony, a terjesztői díjszabás is alacsony.
Éppen ezért a terjesztők a reklámkiadvá-

nyokkal együtt szórják az újságot. Éppen
ezért kéri az olvasókat, hogy jól nézzék át a
szórólapos csomagot, nehogy észrevétlenül
összefogva olvasatlanul kidobják az önkormányzati lapot is. Amennyiben továbbra is
hiányosságokat tapasztal a lakosság névvel,
címmel az ügyvezetés felé jelezze kifogását
a terjesztést illetően. 51%-os tulajdoni részesedése van az önkormányzatnak a Cellenergo Kft.-ben, mely a távhőszolgáltatást
végzi. A szolgáltató a törvény értelmében
a lakosság számára a rezsicsökkentett árat
alkalmazza. Az önkormányzat szerencsésnek mondható, hogy a Dalkia Zrt. tulajdonostárssal kötött szerződés értelmében a
teljes veszteségpótlás a Dalkia Zrt.-re hárul,
melynek a cég eleget is tett, működése
emiatt nem veszélyeztetett. Magas viszont
a kintlévőségek száma, ezért a tulajdonostárs egy behajtási osztályt hozott létre.
A hatékonyabb behajtás érdekében a cég a
továbbiakban élni fog a melegvíz-szolgáltatás korlátozásával azok számára, akiknek
fizetési elmaradása számottevő. A városvezetés jelenleg azon munkálkodik, hogy a cég
a továbbiakban is zavartalanul tudjon működni, és az eddigi megszokott szolgáltatást
tudja biztosítani a lakosság számára. Szintén
51%-os tulajdoni részesedése van az önkormányzatnak a Vulkán Kft.-ben. A Vulkán Kft.
működésében idén több nehezítő tényező is
megjelent, egyik ilyen a fürdő fejlesztése,
hiszen a létesítményben folyamatos átalakítások zajlanak, ezek rövid távon forgalomkiesést és ezzel bevételkiesést okoznak.
Az ülésen jelen lévő cégvezetők beszámoltak a fejlesztésekről és az üzemeletetésről.
A fürdőben bizonyos fejlesztések megvalósultak (ilyen pl. a járólapcsere, a vizes blokkok
felújítása, külső-belső festés, kazáncsere),
ezek a kevésbé látványos, inkább a biztonságos működésre törekvő felújítások. Folyamatosan zajlik még két nagyobb fejlesztés,
melyet a Jufa Ungarn Kft. uniós pályázatból
valósít meg: egyik a szauna-világ, a másik
pedig a gyermekvilág létrehozása.
»LA

igazgatója, Danka Adél, a Városi Általános
Iskola igazgatója, valamint Szabóné Kiss
Ildikó, az Alsósági Tagintézmény vezetője.
A találkozót Danka Adél nyitotta meg, aki
beszédében kiemelte, hogy már fiatal korban fontosnak tartja a tehetség felismerését
és ápolását, mivel ezzel megalapozhatják a
kisiskolások jövőjét. – Mindenki tehetséges
valamiben – hangsúlyozta az igazgatónő,
aki azt is hozzátette, hogy a sikerhez nem
elég a talentum, annak szorgalommal,
szerénységgel és etikus magatartással
kell párosulnia. A beszédet rövid műsorok
követték, az iskola tanulói énekes-verses
előadásokkal alapozták meg a rendezvény
ünnepi hangulatát. Ezt követően Rozmán
László köszöntötte az egybegyűlteket, aki

a „szülő-gyermek-tanár együttműködés”
fontosságát hangsúlyozta. Ezután kezdetét
vette a díjak átadása, az összegyűlt nebulók
és felkészítő tanáraik a színpadon vehették
át a munkájuk elismeréséért járó okleveleket. Az ünnepségen a tanulmányi versenyek sikeres szereplései mellett a sportban
és képzőművészetekben elért kiemelkedő
eredményeket is jutalmazták. A találkozón
az is kiderült, hogy számos diák nem csak
egy területen mutatkozik tehetségesnek,
sokan több alkalommal is színpadra léphettek az elismerések átvételéért. A díjak
kiosztása után kötetlen hangulatú állófogadás vette kezdetét, ahol a tanulók büszkén
mutathatták meg okleveleiket szüleiknek,
diáktársaiknak.
»németh nóra
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Élsportolók a közéleti kávéházban
A celldömölki származású Grebenár
Péter és Grebenár Gábor kimagasló
teljesítményű élsportolókként élik
mindennapjaikat. A fiatal testvérpár és
egykori iskolájuk nevelőedzője, Süle
Nándor voltak a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület Közéleti
Kávéházának legutóbbi vendégei.
Június 4-én az „Egy csésze kávé mellett”
sorozat soros vendégeiként a Grebenár
testvérek érkeztek a KMKK épületébe,
hogy meséljenek pályájukról, sikereikről, eredményeikről. A testvérpár fehér
limuzinnal érkezett az épület elé, ahol
már várták őket a beszélgetés résztvevői. Grebenárékat a komoly sérülése
előtt tehetséges kézilabda-játékosként
számon tartott Nagy Bettina kísérte.
A fórumot az egyesület elnökeként Fehér László vezette, beszélgetőtársként
részt vett még a találkozón Süle Nándor, a fiúk egykori iskolájának nevelőedzője. A testvérek lelkesen meséltek
Celldömölkön eltöltött általános iskolás

éveikről, hogy hogyan ismerkedtek meg
a sporttal, és hogyan kötöttek ki végül
a hivatásos sportolói pályán. Egy fotómontázs segítségével az edzővel együtt
idézték fel a diákévek legmeghatározóbb emlékeit. A Grebenár fivérek ezután sportpályafutásukról, kiemelkedő
teljesítményeikről meséltek. – Az eddigi
legnagyobb sikereim közé talán a junior világbajnoki harmadik helyezésünket
sorolnám, habár felnőtt mezőnyben
játszani azért más, de valójában mégis
csak a felnőtt pályát jegyzik. A Dunaferr-rel elért Magyar Kupa ezüstérem az,
ami még nagyon szép emlék számomra, és természetesen az, hogy ki tudtam
igazolni külföldre, Spanyolországba, ami
annak idején Európa egyik legjobb ligája volt. Szakmailag talán ezeket tudnám
legelőször említeni – mesélte a fiatalabb
testvér. Gábor azt is elárulta, hogy azt
tartja a kézilabda egyik legvonzóbb tulajdonságának, hogy egy komplex sport,
ahol nem csak a fizikai erőnlét fontos, de
a mentális felkészültség is sokat számít.

Évfordulóra emlékeztek a trianoni keresztnél
Június 4-én volt a Trianoni Békeszerződés aláírásának 94. évfordulója.
Június 7-én tartottak megemlékezést
a Ság hegyen magasodó trianoni emlékkeresztnél.
1920-ban június negyedikén írták alá a
versailles-i Nagy-Trianon kastélyban az
első világháborút lezáró békeszerződést.
A szerződés pontjai Magyarország számára máig feldolgozhatatlan társadalmi
és gazdasági veszteségeket foglaltak magukba. Az országtól nem csak területeket
csatoltak el, de ezzel együtt több millió
magyart szakítottak el a hazájától, nemzetétől. A minden állampolgárt érintő
tragédiára emlékezve a magyar ország-

gyűlés 2010-től a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította a dátumot. A trianoni események évfordulójáról idén június 7-én emlékeztek meg a Ság hegyi
emlékkeresztnél, az ország legnagyobb
trianoni emlékművénél. A megemlékezést Kovács Ferencnek, a megyei közgyűlés elnökének levele nyitotta meg,
amelyet Rozmán László, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Celldömölki Tankerületének igazgatója közvetített.
Kovács Ferenc emlékbeszédében felidézte
a trianoni eseményeket, és annak következményeit. – Most már tudjuk, összetartozunk – hangsúlyozta a közgyűlés elnöke,
felhívva a résztvevők figyelmét a közös
nemzeti hovatartozásra. A beszédet kö-

A kézilabda emellett egy kifejezetten
gyors sportág is, ami rendkívül felkészült
fizikai állapotot igényel a játékosoktól.
– Azt is hozzá kell tenni, hogy mi magyarok elég sikeresek vagyunk ebben
a sportban, és szerintem ez egy elég jó
ajánlólevél minden fiatalnak. Öccse után
az idősebb Grebenár testvér is mesélt
eredményeiről: – Legnagyobb sikereimnek én egyértelműen a bajnoki címeket
és kupagyőzelmeket tartom, háromszoros felnőtt bajnok vagyok, és négyszeres
kupagyőztes: Körmenden nyertem egy
bajnoki aranyat és egy kupa-aranyat,
a pécsi csapattal egy kupa-aranyat, és
a legeredményesebb két évem 2011–
2012-ben Szolnokon volt, ott mind a két
évben bajnoki és kupagyőztes is lettem.
Azt tartom a kosárlabda egyik legmegragadóbb tulajdonságának, hogy egy
látványos, pörgős játék, amit ésszel is
kell játszani. Mostanság már az atletikus
tulajdonságok dominálnak, aki gyorsabb
és nagyobbat ugrik, az uralhatja a pályát. Régen még finesszel, meggondoltan is lehetett játszani, mára azonban ez
a játék is felpörgött, ahogy minden más,
ezért manapság már másfajta játékstílus
van, mint pár éve – mesélte Péter. A fiúk
mindketten NB I-es játékosok, Péternek
a Lami-Véd Körmendnél, Gábornak pedig
a Csurgói KK-nál járt le épp a szerződése, így a fivérek jelenleg épp választás
előtt állnak, hol folytassák tovább pályafutásukat. Grebenárék a fórum végén
megköszönték a meghívást, majd az
egyesület tagjainak ajándékozták mezeiket. A beszélgetés után a résztvevők
megtekinthették a Grebenár család által kiállított relikviákat, amelyek előtt a
fiúkkal további kötetlen beszélgetésre,
fotózkodásra volt lehetőség.
»németh nóra
vetően a Kemenesmagasi Citerazenekar
és Népdalkör Hagyományőrző Egyesülete lépett fel rövid zenés műsorral, majd
Bartha István szavalata következett. Ezt
követően Ágh Péter mondott ünnepélyes
emlékszónoklatot. Az országgyűlési képviselő beszédében felhívta a figyelmet
arra, hogy habár nemzeti sorstragédiánk
feledhetetlen seb marad, de nem szabad
a bosszúra koncentrálni. – Nem egymás
kárára élünk – idézett a képviselő, majd
kifejezte reményét, miszerint a következő
nemzedék a korszakunkat a nemzeti reneszánsz korszakának fogja majd nevezni,
amely megőrizte és kiterjesztette nemzeti
identitását. A beszédet a trianoni emlékmű koszorúzása követte. Az ünnepélyes
megemlékezést a hagyományokhoz hűen
Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnökének beszéde zárta.
»nn
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Az egészséges életmód jegyében
A megfelelő mennyiségű és minőségű
vízfogyasztás az egészséges életmód
egyik alapvető feltétele. Ezt volt az
egyik legfontosabb tényező, amit a
Csaba Szikvíz megnyitásakor, 2001-ben
szem előtt tartott. A cég azóta rengeteg változáson – eszközállomány-fejlesztés, telephelyváltás, terjeszkedés
– ment keresztül, így lassan 13 éve
rendületlenül, folyamatosan bővülő
választékkal üzemel. A Csaba Szikvíz
Kft. egyik vezetőjével, Szabó Zoltánnal
beszélgettünk a vállalkozásukról.

»Hosszú története van már a cégeteknek.
Miként indultatok, milyen változások történtek azóta, és most milyen felállásban
működtök?
– A kezdetekkor, 2001 decemberében
egy családi vállalkozásként indult a dolog.
A testvérem Pápán dolgozott másodállásban egy hasonló jellegű cégnél, és azt
tapasztaltuk, hogy van jövő ezen a területen. Habár több vízszállító is működött
akkor a környéken, de úgy gondoltuk,
hogy megfelelő minőséggel és racionális
árakkal versenyképesek lehetünk. És bejöttek a számításaink, ugyanis rövidesen
már nem csak Celldömölkre és környékére
szállítottunk, de jóval nagyobb körzetekben is sikerült teret nyernünk. A Csaba
SzikvíZ Kft.-ben öten dolgozunk, három
tulajdonos: két testvér, egy családi barát
és két alkalmazott. Ez egy érdekes vállalkozás: öt vezető van, aki alkalmazott
is egyben. Az ügyvezetőnk Szabó Csaba,
a kereskedelmi vezető én lennék, Szabó
Zoltán, a logisztikai vezetőnk Soós Csaba,
valamint az autókon is van két „vezető”,
Józsa Tamás és Rózsás Péter. Csaba, Péter
és én a környéken nem csak az emberek
szomjoltásáért, hanem az életük mentéséért is szolgálunk. Az elmúlt évek során
számtalan változás történt a cég életében.
Elsősorban azt kell megemlíteni, hogy a
korábban egyéni vállalkozásként induló
szolgáltatásunk mára kft-vé nőtte ki magát. Ez természetesen azzal is járt, hogy
a cég a korábbi merseváti önkormányzati

bérleményből saját tulajdonú, önálló ingatlanba költözött, ez található most a Dózsa utca 19. szám alatt. 2001 után az első
három év a folyamatos felvásárlások időszaka volt, amikor a versenyben az elavult
gépek vagy például a rossz minőségű göngyölegeik miatt lemaradt vállalkozások
területeit sikerült megszereznünk. Ekkoriban nagyjából 25 településre szállítottunk
ki, ez a szám azóta megduplázódott.
»Milyen munkafolyamatai vannak a szikvízkészítésnek, és milyen minőségű vízzel
versenyeztek a piacon?
– Ha a vizünk minőségéről szeretnék beszélni, azzal kapcsolatban csak dicsekedni
tudnék. A tavalyi évben sikerült megnyernünk egy pályázatot, amiből nem csak a
telephely karbantartására, de a gépsor
fejlesztésére is volt lehetőségünk. Így
ebből a pénzösszegből sikerült megvalósítani egy új kerítéssort, aszfaltozást, tetőcserét és további épületfejlesztéseket,
mindemellett pedig a technológiánkat is
tovább fejleszthettük, így ma már a legmodernebb eszközökkel dolgozhatunk.
A szikvízkészítés folyamata bonyolult,
és a laikusok számára minden bizonnyal
érdektelen is. A kútból kinyert hálózati
vízről analízis alapján megkapjuk a legfontosabb adatokat, amely alapján különböző szűrőberendezések segítségével
– vastalanító, szénszűrő – kivonjuk belőle
a felesleges vegyületeket. Ezután következik a szénsavval való dúsítás, amely
szintén kiszámolt értékek alapján, a lehető leghatékonyabb eljárással történik.
Példaként azt tudnám említeni, hogy a
víz szénsavval való elegyítéséhez az ideális folyadékhőmérséklet a 6 celcius fok,
amihez nekünk van is egy speciális hűtőberendezésünk. A folyamat során természetesen semmilyen adalékanyagot nem
használunk, így az áruink teljes mértékben vegyszermentesek. Mint már említettem, a tavalyi évben elnyertünk egy
pályázatot, amelyből igyekeztünk nagy
hangsúlyt fektetni a környezetkímélő,
természetbarát eszközállomány kiépítésére. Megújult a gépsor-felszerelésünk,
a mosó- és töltősor, valamint a hűtő-,
szűrő-, vízkezelő részleg egyaránt. A viszszaérkező palackok, ballonok töltési folyamata egyszerű: megtörténik a külső-belső
mosás, majd egy félautomata géppel az
újratöltés. Ez azért is praktikus, mert így
számítógép adagolja a tartályokba a megfelelő vízmennyiséget, tehát a palackokat
nem lehet túl- vagy alultölteni. Kizárólag a
mosás alkalmával használunk vegyszereket, de akkor is csupán olyat, amely teljes
mértékben elpárolog.

»Milyen termékeitek vannak, hogyan lehet tőletek rendelni?
– Ami újdonság, hogy mostantól lehet tőlünk csendes vizet (szénsavmentes vizet)
is rendelni. Úgy látjuk, hogy erre újabban
egyre nagyobb az igény, így igyekszünk
a vásárlói elvárásoknak lehetőség szerint
megfelelni. Amit a vizünkről tudni kell,
hogy a ph értéke 8.1, tehát lúgos vízről
van szó. Mint mára már köztudomású,
ez kifejezetten jótékony hatással van az
emberi szervezet számára, mivel a testben a savas környezetet semlegesíti, és
ezzel nem csak számos betegség előzhető meg, de az emberek energikusságára,
kedélyállapotára is serkentő hatással van.
Újdonság még ezenfelül a víz 19 literes
ballonos kiszerelése, ami szintén egy
környezettudatos megoldás. Rendkívül
nagy szennyezést okoznak ugyanis a tömegével használt ásványvizes műanyagpalackok, amikre ezért a közeljövőben
valószínűleg adót is fognak kivetni. A mi
ballonos termékünk ezzel szemben praktikus és újratölthető. Sőt, a még egyszerűbb használathoz adagolópumpát is lehet
tőlünk rendelni, ami mindenki számára
megkönnyíti a vízkimérést. A termékeink
teljes listája egyébként megtalálható a
honlapunkon, a www.csabaszikviz.comon. Ez pár hónapja indult, és most már
igazán egyszerűen, pár kattintással innen
is lehet tőlünk rendelni, de természetesen
a hagyományos telefonos megrendelés is
»úk
ugyanúgy működik.

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést
rejtettünk el az újság bizonyos
oldalán, amelyre a helyes válasz
a fenti szövegből kiolvasható.
A beküldők között a Csaba Szikvíz
Kft. termékeiből összeállított ajándékcsomag kerül kisorsolásra.
Beküldési határidô: 2014. 06. 20.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9. számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Fogyatékkal élők kulturális találkozója
Fogyatékossággal élő emberek kulturális találkozójának adott otthont május 31-én a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár színházterme.
Az országos fesztivált 20. alkalommal
rendezte meg a Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja.
„Minden lehetséges, amit közösen szívvel-lélekkel akarunk.” Ennek a mottónak
a jegyében zajlott az idei évben a fogyatékossággal élő emberek kulturális fesztiválja, amit huszadik alkalommal vállalt
magára a Vas Megyei Mozgássérültek
Celldömölki Csoportja. Az eseményen
minden évben részt vesz dr. Dalos János,
a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének elnöke, aki idén is elsőként köszöntötte a találkozó résztvevőit. A fesztivált
Fehér László polgármester nyitotta meg,
aki 1990 óta tagja a helyi szervezetnek.
Beszédében elmondta, hogy Celldömölkön van lehetőség a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, akik ezen
keresztül hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Megemlítette továbbá, hogy
az Európai Unió támogatásával számos
intézmény (KMKK, Kemenes Vulkánpark,
Vulkán fürdő stb.) akadálymentesítetten
működik már a városban, és előrevetítette
azokat a nagy összegű fejlesztéseket (vasútállomás, SZTK), melyek egyenlő esélyt
biztosítanak a közlekedésben a mozgásukban korlátozottaknak is. Elismerően
szólt továbbá Holpert Jenőné munkájáról,
aki 25 éve fogja össze a mozgássérültek
helyi csoportját. Az egyesület titkára azt
mondja, hogy közösségformáló ereje van
a fogyatékossággal élők kulturális fesztiváljának, ezeken az alkalmakon be tudják

bizonyítani, hogy bennük is megvan a tehetség és korlátozottságuk ellenére ők is
tudnak eredményeket elérni.
A rendezvényen jelen volt Kovács Ferenc,
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki ezekkel a szavakkal foglalta keretbe a rendezvény lényegét: – Soha se mondd, hogy
keveset érsz, hiszen nélküled másképpen
volna ez az egész. És ha jön az idő, amikor már nem leszel, veled is egy egész
világ múlik el.
A köszöntő gondolatok után a fellépők
kerültek reflektorfénybe. A művelődési
központ színháztermében megrendezett
fesztiválon több mint 30 műsorszámnak
tapsolhatott a publikum. Színjátszók érkeztek Ajkáról, népdalénekesek Pápáról,
versmondók Szombathelyről és Budapestről. A fogyatékkal élő emberekkel
foglalkozó intézmények felkészülten álltak a nézőközönség elé, a gondozók és az
ellátottak együttesen bizonyították, hogy
közös munkával és kellő akarattal maradandó értéket teremthetnek a színpadon
is. A fesztiválon voltak visszatérő vendégek és új szereplők egyaránt. Először jött
el Veszprémből a Rolling Country Kerekesszékes Tánccsoport, akik egy koreográfus
segítségével adaptálták a country tánclé-

Elismerésben részesültek a pedagógusok
Pedagógusnap alkalmából tartottak
ünnepséget a Városi Általános Iskola
aulájában. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Celldömölki Tankerületének pedagógusait nem csak
méltató köszöntőbeszédek fogadták,
de az általános iskolák diákjainak kulturális műsoraiból is ízelítőt kaptak.
A pedagógus szakma komoly felelősséggel jár, hiszen a szülők után ők azok, akik
a gyerekek fejlődésére, személyiségük
kialakulására a legnagyobb hatást gyakorolják. Munkájuk társadalmi elismeréseként minden június első vasárnapján a
pedagógusokat ünnepeljük. Június 5-én
a Városi Általános Iskolában gyűltek

össze a tankerület pedagógusai, hogy
részt vegyenek a számukra rendezett
ünnepségen. „Minden napnak pedagógusnapnak kéne lenni” – nyitotta meg
az ünnepséget Rozmán László, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Celldömölki Tankerületének igazgatója,
aki hangsúlyozta, mennyire elismerésre
méltó szakmának tartja a pedagógusit.
Az ünnepségen beszédet mondott még
Ágh Péter országgyűlési képviselő és
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere is. A polgármester rövid múltidézést tartva elevenítette fel az iskola
történetét, a közelmúltban bekövetkezett változásokat, valamint saját pedagógusi élményeit osztotta meg egykori

péseit kerekesszékre, bizonyítva, hogy
mozgássérülten is lehet teljes életet élni.
A tánccsoport nem csak a fesztiválra érkezett Celldömölkre, Mesterházy Zsolttól, a
Mozgássérültek Aktív Egyesületének alelnökétől megtudtuk, hogy a Vulkán fürdőt
is beiktatták a hétvégi programjuk közé.
A kulturális fesztivál előadóinak sorába
celldömölkiek is beálltak, a Támogató
Szolgálat és a Fogyatékosok Nappali Ellátásának tagjai képviselték a helyi intézményeket egy-egy műsorszám erejéig.
Habár a zsűri kategóriánként értékelte a
látottakat, mégis mindenki győztesként
hagyta el színpadot.
A fesztivál eredményei:
Jelenet kategóriában:
1. Dákai Művészeti Csoport Mici néni holtig tanul c. előadásával • 2. Ajkai Látássérültek Egyesülete Háziorvosi rendelőben
c. előadásával • 3. Ajkai Látássérültek
Egyesülete Állásinterjú c. jelenetével •
Különdíj: Halimba Nyugdíjas Színkör
Ének-zene kategóriában:
1. Fogyatékosok Nappali Ellátása, Celldömölk • 2. Korsics Ádám • 3. Csejteiné Riz
Ilona, Veszprém • Különdíj: Kulcsár Örs,
Szombathely
Tánc kategóriában:
1. Rolling Country Kerekesszékes Tánccsoport, Veszprém • 2. Fogyatékosok
Nappali Ellátása, Celldömölk • 3. Bercsényi Miklós Általános Iskola twist táncosai,
Szombathely • Különdíj: Méri Bálintné,
Budapest
Vers kategóriában:
1. Farkas Péter, Szombathely • 2. Berki
Viktória, Szombathely • 3. Szabó Petra,
Celldömölk • Különdíj: Benkő Imre (Ajka),
Prizakovics Marianna
Egyéb kategóriában:
Különdíj: Honvéd Róbert (Celldömölk),
Horváth Kitti (Celldömölk).
»B-vzs
kollégáival; méltatta továbbá a szakmát
és annak képviselőit. A köszöntők után
a tankerület iskoláinak diákjai adtak műsort a tanároknak. A tanulók szavaltak,
énekeltek, mesét mondtak és hangszeres zenét játszottak. Ezután kiemelkedő munkájuk elismeréseként díjazták a
pedagógusokat, az okleveleket Rozmán
László, a tankerület igazgatója és Ágh
Péter országgyűlési képviselő adta át,
emellett az Apáczai Kiadó képviseletében Tihanyi Rita kommunikáció- és
titkárságvezető könyvcsomagot ajándékozott a kimagasló teljesítményekért.
A tankerületből elismerésben részesült
Dittrichné Kovács Éva, Fiszter Anna, Gábor Tamásné, Németh Béla, Seregélyné
Szabó Klára, Skriba Zsoltné, Szilvágyiné
Laczi Éva, Varga Diána és Veszprémi Zsuzsanna.
»németh nóra
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Sikeres volt a nyárköszöntő Dömölkön
Celldömölk kiemelt nagyrendezvényei közé került a dömölki városrész
nyárköszöntő rendezvénysorozata,
a Dömölki Napok. A szórakoztató és
kulturális programokban bővelkedő
hétvégi program június 6-án a Romtemplomnál, június 7-én az evangélikus templom parkjában várta az
érdeklődőket.
Szabadtéri koncertekkel, gyermekfoglalkozásokkal és főzőversennyel
indult az idei évben a Dömölki Napok
programja. A város legrégebbi településrészén tavaly szerveztek először
nyárköszöntő fesztivált azzal a céllal,
hogy a helyiek figyelmét az egykori városmagra irányítsák és erősítsék
a városrész-tudatot. – Nem szabad
elfelednünk a múltunkat és a gyökerünket, hiszen az 1300-as évekből itt
maradt, ma már romos állapotban lévő
templom volt az első kezdeményezése a mai Celldömölknek, a dömölki
városrésznek – hangsúlyozza Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony, a 6.
sz. választókörzet önkormányzati képviselője, aki azt mondja, hogy a tavalyi év sikere volt a záloga az ez évi
rendezvénynek. – A visszajelzésekből
azt szűrtük le, hogy az itt élők örülnek
annak, hogy ez a településrész is a
figyelem középpontjába került. A Dömölki Napok civil kezdeményezésként
indult, a résztvevők magas száma és
pozitív hangvétele alapján a képviselő-testület pedig érdemesnek tartotta
a rendezvényt, hogy a kiemelt városi
nagyrendezvények sorába bekerüljön –
mondja Söptei Józsefné.
A második Dömölki Napokon is mindenki megtalálta a neki való programot, a körzetek képviselői és a
Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár széles műsorpalettával
készült a hétvégére. Június 6-án az
Árpád-kori Romtemplom és környéke adott helyet a rendezvényeknek.
A gyerekek hamar lefoglalták magu-

kat, ugrálóvár, játszóház és lovaskocsikázás várta őket a helyszínen. Később a
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság
révén tömlővel locsolhattak, beülhettek a tűzoltóautóba és felpróbálhatták
a tűzoltók védőruháját.

Czékman-Illés Renáta húsz hónapos
kislányával, Alízzal jött ki a Romtemplomhoz, akit nagymamája is elkísért a
délutáni programokra. – Öt éve elkerültem Celldömölkről, de a gyerekkorom
szorosan ideköt, hiszen a dömölki vidék
közelében nőttem fel. Ezért különösen
örülök annak, hogy erre a városrészre is felfigyeltek és ilyen nagyszabású rendezvényt szerveztek. A szüleim
a mai napig itt élnek, ezért ha tehetem, a férjemmel és kislányunkkal hazajövünk, és ha van valami program
a közelben, akkor összekapcsoljuk a
családlátogatással. Tavaly Alíz még nagyon kicsi volt, ezért nem tudtunk kijönni a Dömölki Napokra, idén viszont
már nagyon sok játékot ki tudott próbálni, az ugrálóvártól kezdve a lovaskocsiig minden lehetőséget kihasznált
– mondja a fiatal anyuka.
A gyerekprogramokkal párhuzamosan
a főzőversenyre benevezett baráti társaságok készítették elő a babgulyás és
pincepörkölt hozzávalóit, ami az idei
évben újdonságnak számított. Kilenc
bográcsban rotyogott az étel, melyet
később zsűriztek is. Közben a város
legrégebbi templomának falai között
kulturális műsorok zajlottak. Az Ádám

Jenő Zeneiskola tanárai és növendékei
szerenádot adtak, a Soltis Lajos Színház
tagjai pedig Ludas Matyi történetét vitték a romok közé. Idén is visszatért Balatonboglárról a Seven Houses gospel
kórus, akik egyházi és világi műveket
hoztak magukkal. A pénteki nap sztárvendége Janicsák Veca volt, akinek érkezése előtt Fehér László polgármester
köszöntötte a dömölki városrészre kilátogatókat. A délutánból estébe hajló
családi nap a Potyautasok házibulijával
zárult.

Június 7-én az evangélikus templom
parkjába várták a szervezők a családokat, ahol helyi művészeti csoportok és
énekesek léptek fel. Geiger Nikolett és
Joós Viktória könnyűzenei darabokkal
szórakoztatták a közönséget. Felléptek
az Energy Dance Sporttánc Egyesület és
a Rocky Dilly Akrobatikus Rock And Roll
táncosai, a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár mazsorettcsoportja, a Kemenesalja Néptánccsoport valamint a Berzsenyi Táncszínház tagjai.
Amíg a színpadon egymást váltották
a fellépők, addig a gyerekek játékos
sportvetélkedőben mérhették össze
ügyességüket vagy Toma Játszóházában különböző népi játékokkal ismerkedhettek. Pozsonyi Botond éppen
pihen, mikor megszólítjuk. Láthatóan
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nagyon jól érzi magát a családi napon,
azt mondja, minden játékot kipróbált,
csak az ugrálóvárat hiányolja, de anynyira mégsem bánja, hiszen előző nap
kedvére ugrálhatott az óriás légvárban
a romtemplomnál. A négyéves kisfiú
szüleivel, Pozsonyi Gáborral és Ivanovics Mónikával érkezett az evangélikus

»FESZTIVÁL

templomparkba. – Jó kezdeményezésnek tartjuk, hogy a városközponton
kívül eső területeken élőkre is gondoltak a szervezők, és nekik is szerveztek programokat. Tavaly is eljöttünk a
Dömölki Napokra, ha tehetjük, minden városi rendezvényre kilátogatunk
Botonddal, aki különösen szereti, ha a
műsorok mellett gyerekfoglalkozások
is vannak. Az, hogy egyre szélesebb a
város programkínálata, az azért is jó,
mert azok, akik nem tudnak elmenni
nyaralni, helyben találnak szórakozási
lehetőséget – mondják a szülők.
A családi napot, ahogy a tavalyi évben,
úgy idén is jótékonysági orgonakoncert zárta az evangélikus templomban,
melynek bevételével a templom freskóinak felújítását támogatták. Fehér
László polgármester a hangverseny
előtt arról beszélt, hogy mi inspirálta a Dömölki Napok megszervezését,
hogyan és miért kötődik a rendezvény
a város történelmi gyökereihez. Rác
Dénes evangélikus lelkész köszöntőbeszéde után az evangélikus templom orgonáját Szabó Balázs Prima Primissima
díjas orgonaművész szólaltatta meg.

Az orgonista játékát Süle Ferenc karnagy vezetésével a Celldömölki Liszt
Ferenc Vegyeskar színesítette.
A második nap végén elmondható,
hogy a hagyományteremtés sikeres
volt, hiszen idén is több százan választották hétvégi programjuknak a Dömölki Napokat, melyről – reméljük – a
jövőben is hallunk még.
»baranyai-vajda zsuzsa

Ünnepi közgyűlést tartottak a kemenesaljai öregdiákok
Tavaszi közgyűlésre gyűltek össze
május 10-én a Kemenesaljai Baráti
Kör tagjai. Az ülésen a két középiskolai tanár nevével fémjelzett, minden évben meghirdetésre kerülő
Jónás-Szente pályázat eredményhirdetésére is sor került.

Sokan elszármaztak már Celldömölkről,
de legalább ennyien máig Kemenesalján élnek azok közül az egykori berzsenyis diákok közül, akik a Kemenesaljai
Baráti Kört alkotják. A korábban Gábor
Áron, majd Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett öregdiákok minden
évben kétszer találkoznak. A tavaszi közgyűlésen dr. Zsiray Ferenc, a kör elnöke
köszöntötte a jelenlévőket, köztük Celldömölk díszpolgárát, dr. Kósa Andrást,
aki húsz évig volt a társaság elnöke.

Az ünnepi közgyűlés hagyományait megtartva, Fehér László polgármester beszámolt azokról a változásokról, melyek a
legutóbbi találkozásuk óta eltelt időszakban következtek be a városban. Szó esett
a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő területén zajló fejlesztésekről, a négycsillagos
szálloda és kemping megépüléséről.
Az összegzésben a városi nagyrendezvényeket is megemlítette, kezdve a sort a
35 éves város jubileumi ünnepségével,
folytatva a legújabb celli programmal, a
Tulipán fesztivállal. A közeljövőben elinduló beruházások közül a polgármester
kiemelte a járóbeteg-szakellátás átalakítását, aminek következtében a kórházban megépül egy új rendelőintézet, és
ezzel megszűnik a Kossuth utcai SZTK.
Megemlítette az új sportcsarnok építését, ami a volt kisegítő épület mögött, a
József Attila utcában készül el, várhatóan
a jövő év tavaszára.
A közgyűlés kiemelt eseménye volt, a
Kemenesaljai Baráti Kör által minden
évben meghirdetett Jónás-Szente pályázatok eredményeinek kihirdetése.
Idén a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola 16 diákja küldött be
pályamunkát a kiírásra, irodalom, képzőművészet és egyéb kategóriákban.
Ahogy a korábbi években lenni szokott, a beérkezett pályázatok elbírá-

lása mellett idén is kiosztották az „Év
diákja” címet. A 2013/2014-es tanévben Döbrönte Lászlót, a gimnázium 12.
H osztályos tanulóját, valamint Ábrahám
Gábort, a tagiskola géplakatos tanulóját
választották meg az év tanulóinak. A díjátadó ünnepség után a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Iskola fiataljai,
Tóth Regina Krisztina és Ipsics Áron verses-zenés műsorral lepték meg a baráti
kör öregdiákjait.
A Jónás – Szente pályázatok eredményei
2014-ben:
Irodalom kategória:
1. "Szaffi" Tóth Regina Krisztina (10. H)
2. "Pöris" Döbrönte László (12. H)
3. "VV" Vacurka Viktória (12. A)
Különdíj: "Banános Csoki" Magyar Roland
(10. B)
Képzőművészet kategória:
1. "Matisse" Tóth Milán (9. SZA)
2. "Varázslat" Ekler Dorina (11. A)
3. "Tavasz" Lócsi Alexandra (9. SZA)
Különdíj: "Honey" Tóth Patrícia (11. A)
Egyéb kategória:
1. "Torta" Gadácsi Júlia (12. H)
3. "Ubi" Bérdi Anikó Csenge
Különdíj: "Varázslat" Ekler Dorina (11. A)
Könyvjutalomban részesültek: Jakab
Roxána (12. A), Németh Nikoletta, Sali
Dávid (11. H), Sipos Mirtill (9. A), Szalóky
Anna (12. H)
»B-vzs
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Versenyek és eredmények 2013–14.
Végh Vanda 7.a, Bendegúz Irodalmi Verseny,
megyei 1. hely, országos 1. hely, felkészítő:
Küllei Katalin • Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny, megyei írásbeli 2. hely, országos
szóbeli 10. hely, felkészítő: Hartmanné Fekete Ildikó • Varga Tamás Matematika Verseny,
megyei 6. hely, felkészítő: dr Pörneczi Károlyné • Ostffyasszonyfai Komplex magyar-történelem csapatverseny, megyei 5. hely, felkészítők: Küllei Katalin, Horváth Györgyi • Szabó
Tamás 7.a, Varga Tamás Matematika Verseny,
megyei 2. hely, felkészítő: dr Pörneczi Károlyné • Eötvös Loránd Fizika Verseny, megyei 1.
hely, felkészítő: Pálné Horváth Katalin • Hevesy György Kémia Verseny, megyei 10. hely,
felkészítő: dr Pörneczi Károlyné • Novák Fanni
Mónika 8.a, Kazinczy Szépkiejtési Verseny,
területi 1. hely, országos bronz Kazinczy–jelvény, felkészítő: Kovácsné Hegyi Edit • Ostffyasszonyfai Megyei Szavalóverseny, megyei 1.
hely, felkészítő: Kovácsné Hegyi Edit • Bakonyi Bertalan 6.a, Herman Ottó Természetismereti Tesztverseny, országos 5. hely, felkészítő: Kazári Józsefné • Bendegúz Matematika
Verseny, megyei 1. hely, országos 17. hely,
felkészítő:Balhási Istvánné • Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny, megyei 8. hely,
felkészítő:Balhási Istvánné • Zrínyi H Multimédia Informatika Verseny, megyei 5. hely,
felkészítő: Németh Béla • Horváth Vivien 4.a,
Logika, ügyesség, kitartás verseny, területi 1.
hely, régiós 1. hely, felkészítő: Szabóné Tulok Katalin • Fekete Réka 6.d, Herman Ottó
Természetismereti Tesztverseny, országos 5.
hely, felkészítők: Kondics Erika, Gálné Nagy
Erika • Tarczi Zsolt 7.a, Eötvös Loránd Fizika
Verseny, megyei 2. hely, felkészítő: Pálné
Horváth Katalin • Horváth Flóra 8.b, Ostffyasszonyfai Megyei Szavalóverseny, Különdíj,
felkészítő: Berzsenyi Lilla • Kulman Gergő
4.d, Arany János Anyanyelvi Verseny, országos 8. hely, felkészítő: Lőkkösné Varga Alíz
• Logika, ügyesség, kitartás verseny, területi 1. hely, régiós 1. hely, országos 12. hely,
felkészítő: dr Dienesné Mesterházy Márta •
Talabér Cintia 8.b, Eötvös Loránd Fizika Verseny, megyei 2. hely, felkészítő: Pálné Horváth Katalin • Pőcze Dániel 5.a, Herman Ottó
Természetismereti Tesztverseny, országos 6.
hely, felkészítő: Kondics Erika • Takács Réka
5.a, Herman Ottó Természetismereti Tesztverseny, országos 8. hely, felkészítő: Kondics Erika • Zámbó Jázmin 6.a, Herman Ottó
Természetismereti Tesztverseny, országos 7.
hely, felkészítő: Kazári Józsefné • Végh Tamás
3. a, Bendegúz Tanulmányi Verseny, megyei
1. hely, országos 14. hely, felkészítő: Németh
Szilvia • Jakab Flóra 5.c, Arany János Anyanyelvi Verseny, országos 11. hely, felkészítő:
Hartmanné Fekete Ildikó • Palotai-Kóbor Zalán 8.a, Weöres Sándor – Károlyi Amy Irodalmi esszé pályázat, országos díjazott, felkészítő: Kovácsné Hegyi Edit • Ferenczy Katica 6.c,
Szépíró Verseny, országos 8. hely, felkészítő:

Lampért Gyöngyi • Fonyó Virág 2.d, Logika,
ügyesség, kitartás verseny, régiós 2. hely, felkészítő: Markos Marianna • Horváth Márk 2.b,
Logika, ügyesség, kitartás verseny, területi 1.
hely, felkészítő: Ferenczyné Horváth Anita •
Rosta Bence 3.a, Logika, ügyesség, kitartás
verseny, területi 1. hely, felkészítő: Dankáné
Harkai Zsuzsanna • Szabó Márton 3.a, Logika, ügyesség, kitartás verseny, területi 2.
hely, felkészítő: Dankáné Harkai Zsuzsanna
• Cziki Adrián 3.c, Logika, ügyesség, kitartás
verseny, területi 3. hely, felkészítő: Szalókyné Pőcze Nóra • Csótár Hanna 8.d, Adventi
Rajzpályázat, megyei 1.hely, felkészítő: Skriba Zsoltné • Kobzi Martin 8.d, Savaria Közlekedésbiztonsági Vetélkedő, megyei 2. hely,
felkészítő: Kondics Balázs • Kerékpáros Iskola
Kupa, megyei 3. hely, felkészítő: Kondics Balázs • Mándli Gréta 2.b, Megyei Szavalóverseny Ostffyasszonyfa, megyei 2. hely, felkészítő: Ferenczyné Horváth Anita • Kiss Eugénia
3.c, Szépíró Verseny, megyei 3. hely, felkészítő: Lampért Gyöngyi • Fülöp Emerita 8.c,
Bendegúz Matematika Verseny, megyei 2.
hely, felkészítő: Pálné Horváth Katalin • Rába
Csaba 8.c, Bendegúz Matematika Verseny,
megyei 3. hely, felkészítő: Pálné Horváth Katalin • Marton Bendegúz 7.c, Bendegúz Matematika Verseny, megyei 3. hely, felkészítő:
Nagyné Horváth Mária • Fekete Csongor 8.d,
Teleki Pál földrajz verseny, megyei 6. hely,
felkészítő: Kondics Erika • Hegedűs Fanni 8.d,
Bendegúz Matematika Verseny, megyei 6.
hely, felkészítő: Pálné Horváth Katalin • Kerék Dávid Bence 4.b, Bendegúz Környezetismeret Verseny, megyei 7. hely, felkészítő:
Csizmazia Nóra • Kovács Fanni Bernadett 4.b,
Bendegúz Környezetismeret Verseny, megyei
8. hely, felkészítő: Csizmazia Nóra • Gulyás
Boglárka 1.b, Bendegúz Matematika Verseny,
megyei 3. hely, felkészítő: Hegedüs Csabáné
• Bagarus Dóra 5.a, Herman Ottó Természetismereti Tesztverseny, országos 10. hely,
felkészítő: Kondics Erika • Ferencz Réka 4.a,
Víz Világnapja rajzpályázat, megyei díjazott,
felkészítő: Horváth Lászlóné • Tóth Tíra 6.a, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, megyei
7. hely, felkészítő: Bálintné Wendler Ágnes •
Solazzo Marlene 6.a, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, megyei 9. hely, felkészítő:
Bálintné Wendler Ágnes
Csapatversenyek:
Apáczai Komplex Tanulmányi Csapatverseny, országos 3. hely, a csapat tagjai: Horváth Vivien, Berki Alíz, Pörneczi Fanni 4.a,
felkészítő: Szabóné Tulok Katalin • Matekguru
Matematika Csapatverseny, országos 5. hely,
a csapat tagjai: Szabó Tamás, Végh Vanda,
Szakács Rebeka, Remport Donát 7.a, felkészítő: dr Pörneczi Károlyné • Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, megyei 2. hely, a csapat
tagjai: Szabó Tamás, Remport Donát, Tarczi
Zsolt, Végh Vanda 7.a, felkészítő: Küllei Katalin • Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, me-

gyei 5. hely, a csapat tagjai: Horváth Flóra,
Horváth Konrád, Marton Fanni, Talabér Cintia
8.b, felkészítő: Berzsenyi Lilla • Honvédelmi
Csapatverseny, megyei 2. hely, a csapat tagjai: Fekete Csongor 8.d, László Georgina 8.d,
Szabó Barnabás 8.d, Gönye Bálint 8.c, Hegedűs Fanni 8.d, Fülöp Emerita 8.c, felkészítő:
Geiger Csilla • Kézilabda diákolimpia IV. korcsoport fiúk, megyei döntő 2. hely, Tánczos
Krisztián 7.b, Telek Arnold Kristóf 6.d, Horváth
Konrád 8.b, Kertész Armand 8.b, Miklós Egon
8.a, Patyi Martin 8.d, Remport Donát 7.a,
Sághegyi Erik 8.a, Szabó Barnabás 8.d, Szabó
Tamás 7.a, Zámbó Dorián 8.a, felkészítő: Szabó Lóránt • Kézilabda diákolimpia III. korcsoport fiúk, megyei 2. hely, Telek Arnold Kristóf 6.d, Boros Botond 6.b, Hajba Bálint 6.c,
Hérincs Máté 4.a, Kertész Edmund 6.b, Kovács
Ármin 6.b, Molnár Erik 6.c, Rába Botond 6.a,
Szajkovics Patrik 6.c, felkészítő: Szabó Lóránt
• Elsősegélynyújtó Csapatverseny, megyei 3.
hely, a csapat tagjai: Csótár Hanna 8.d, Zsebi Alexandra 8.d, Németh Fruzsina 8.d, Illés
Gréta 8.d, Szabó Kristóf 8.d, felkészítő: Kondics Erika • Bolyai Matematika Csapatverseny,
megyei 4. hely, a csapat tagjai: Szabó Tamás,
Szakács Rebeka, Remport Donát és Végh Vanda 7.a, felkészítő: dr Pörneczi Károlyné • Tihanyi Béla Informatikai Emlékverseny, megyei
4. hely, a csapat tagjai: Novák Fanni Mónika,
Sághegyi Erik 8.a, felkészítő: Németh Béla •
LADIK médiavetélkedő, megyei 4. hely, csapattagok: Nagy Botond, Takács Áron, Hujber
László, Tarczi Zsolt, Remport Donát 7.a, felkészítő: Horváth Lászlóné • LADIK médiavetélkedő, megyei 5. hely, csapattagok: Káldi Csenge, Dénes Kata, Gönye Adrienn, Kiss
Nikoletta, Németh Bálint 7.a, felkészítő:
Horváth Lászlóné • Ostffyasszonyfai Komplex
magyar-történelem csapatverseny, megyei
5. hely, a csapat tagjai: Szabó Tamás, Tarczi
Zsolt, Szakács Rebeka, Végh Vanda 7.a, felkészítők: Küllei Katalin, Horváth Györgyi •
Natur-Kulinárium Vas megyei csapatverseny,
megyei 5. hely, a csapat tagjai: Dénes Kata,
Káldi Csenge, Szakács Rebeka, Végh Vanda
7.a, felkészítő: Horváth Györgyi • Labdarúgás
diákolimpia II. korcsoport, megyei döntő 5.
hely, Bárdossy Bence, Borbács Ádám, Dénes
Kevin Donát, Gelesits Luca Anna Gőcze Bence, Hujbert Martin, Lórántfy Barnabás, Péter
Márk, Szabó Áron Benedek, Tóth Gergő 4.c,
Takács Ábel 4.d, felkészítő: Kazári József •
Bolyai Matematika Csapatverseny, megyei
8. hely, a csapat tagjai: Miklós Egon, Zámbó
Dorián, Novák Fanni Mónika, Sághegyi Erik
8.a, felkészítő: Balhási Istvánné • Hefele CEO
informatika csapatverseny, megyei 10. hely,
Novák Fanni Mónika, Zámbó Dorián, Sághegyi Erik 8.a, felkészítő: Németh Béla • Matekguru Matematika Csapatverseny, országos
16. hely, Fekete Réka, Kulman Ferdinánd,
Szabados Bence, Telek Arnold Kristóf 6.d, felkészítő: dr Pörneczi Károlyné.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Tisztának tartja-e a várost?

»KÉRDEZ: NÉMETH NóRA

»FOTó: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

Németh
Cecília

Nekem tetszik a város. Én már
nem itt lakom, de körülbelül
havonta hazajárok, ezért észreveszem a változásokat. Azt
látom, hogy nagyon sok újítás
ment végbe az elmúlt időszakban. Állandóan fejlődik Celldömölk, már nincs olyan szürke
atmoszférája, színes, érdekes
változások mentek végbe
mostanság. A parkok padjain,
kellemes környezetben lehet
ücsörögni, korábban erre nem
igazán volt lehetőség. Így
külső szemlélőként nagyon
pozitív a véleményem, külön
öröm, hogy a játszóterek is
gyerekbarátabbá váltak.

Marton
Pálné

Aránylag tisztának tartom a
várost. A főtér a régihez képest
nagyon megszépült, a parkok
a tulipánnyíláskor pedig gyönyörűek voltak. Viszont engem
zavar a sok eldobált papírzsebkendő és cigarettacsikk.
Ez persze főként a lakosok
mentalitásán,
hozzáállásán
múlik, de lehetne tenni ellenne. Több ellenőrzés kéne például a játszóterekre, ugyanis
a dohányzási tilalom ellenére
sokan cigiznek ott, és a szanaszét szórt csikkek veszélyesek
lehetnek a kisgyermekekre,
akik mindent összeszednek,
megfogdosnak.

Révész
Péter

A főteret és a belvárost tisztának tartom, itt minden virágos,
gondozott. Úgy gondolom,
hogy kiemelkedő színvonalú a
kisvárosokhoz képest. Tősgyökeres celli vagyok, így nagy
örömet okoz, hogy fejlődésnek indult a város. Azt persze
nem bánnánk, hogy ha több
szórakozási lehetőség adódna
a fiatalok számára, de így is
találunk magunknak programot. Jártunk már az újonnan
megnyitott fürdőben, az új
mozinak is rendszeres látogatói vagyunk, és kinn voltunk
az elmúlt hónapokban megrendezett fesztiválokon is.

Drót
Antalné

Nemrég költöztem Celldömölk
környékére, és csupa pozitív
tapasztalatom van a várossal
kapcsolatban. Tiszta, virágos,
tetszenek a fák is, a parkosítások, a kihelyezett padokkal
igazán alkalmasak a nyugodt
pihenésre. Ritka ma már az
ilyen kellemes környezetű kisváros. Úgy tapasztalom, hogy
a szemetelés sem jellemző
annyira. Az emberek is igazán
kedvesek, segítőkészek, és ha
kérdezek tőlük, mindig válaszolnak, útbaigazítanak. Sőt,
még a gyerekek is sokkal udvariasabbak, mint a nagyobb
városokban.
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Görbültek a botok a Téglagyári tónál
Ifjú horgászok ülték körbe június
1-jén a Téglagyári tó partját. A Celldömölki Lokomotív Horgászegyesület
ötödik alkalommal hirdette meg a
gyermek horgászversenyt.
A Merseváti Tőzegtó magas vízállása miatt idén a celli Téglagyári tó adott helyet
a Lokomotív Horgászegyesület szervezésében zajló gyermek horgászversenynek. A nevezőket még a borús, esős
időjárás sem tudta eltántorítani a víz
mellől, mind a 32 induló végighorgászta
a megmérettetésre szánt időt. A reggeli
sorsolás után mindenki elfoglalta a parton a helyét, majd 9 órakor bedobták a
horgokat a vízbe és türelmesen várták

a kapást. Sokfajta hal bekapta a csalit,
a legtöbb szákba törpeharcsa került,
de balint és keszegfélét is kiemeltek az
ifjú horgászok. A versenyre 14 éves kor
alatti gyerekek nevezhettek, akik szüleik
felügyelete mellett próbálták a legnagyobb halat kifogni a tóból. A kétórás
versenyidő lejártával a begyűjtött halak
mérlegelése következett.
Összesítésben Imre Kevin végzett az
élen, aki 1980 grammal nyerte meg a
versenyt. Őt követte Szélesi Sára 1240
grammos eredményével, a harmadik
pedig Krayzell Nataniel lett 1060 grammal. A legnagyobb hal Horváth Bence
horgára akadt, ami egy 460 grammos
balin volt. A verseny alatt begyűjtött

halak természetesen nem maradtak a
szákokban, maradéktalanul visszakerültek a Téglagyári tó vizébe. A Celldömölki
Lokomotív Horgászegyesület köszönetét
fejezi ki Celldömölk Város Önkormányzatának, mely a verseny lebonyolításához
rendelkezésre bocsátotta a Téglagyári
tavat, valamint támogatóiknak, akik segítséget nyújtottak a rendezvény során.
A gyermek horgászversenyt támogatták:
Swietelsky Vasúttechnika Kft., Cell-Modul Kft., Dínó Horgász-Fegyver Szaküzlet, Bagolyvár Pizzéria és Söröző, Fincsi
Pékség, Gersei Attila e. v., Vánkos Zoltán
e. v., Kovács&Kovács Kft., Rózsavölgyi
Cukrászda Kft., Szalai Szaki Vas-Műszaki
Bolt, Celldömölk Város Önkormányzata,
László Szabolcs, Lecsek Tamás, Karácsonyi Tamás, Lokomotív Horgász Egyesület
Celldömölk, Katona Róbert.
»B-vzs

Sakk szimultán a népszerűsítés jegyében A vártnál is könynyedebb győzelem

Június 5-én a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában Ódor István,
a Sárvár NB II-es játékosa egyszerre 30 ellenféllel játszott szimultán
sakkpartit. A jellegzetes rendezvény
célja a sakk sportágként való megismertetése, népszerűsítése volt.
A tavalyi évben már volt példa hasonló
jellegű sakkesemény megrendezésére,
akkor a nemzetközi sakknagymester,
Portisch Lajos látogatott a Szent Benedek iskolába, ahol 15 lelkes fiatal ellen
mérkőzött meg. Ezúttal azonban a Megyei Sakkszövetség felkérésére került
megrendezésre a sakkparti, amelynek
célja, hogy a komoly logikai készségeket igénylő sportot népszerűbbé tegye
a város és a térség fiataljai körében.
A rendezvényre a bobai, a sárvári és az
alsósági általános iskolákból, valamint
természetesen a házigazda Szent Benedekből is neveztek tehetséges tanulók.
A 30 partis sakk szimultánt a sárvári csa-

pat NB II-es játékosa, ódor István adta,
aki elmondta, hogy rendkívül hasznosnak tartja a sportágat, főként annak fiatalkorban való elkezdését, mivel nem
csak fejleszti a gondolkodást, de a tanulásban is sokat segít, amelynek előnyeit
a gyerekek a későbbiekben is tapasztalhatják. A körülbelül kétórás játszma
során ódor végül 26 táblán aratott győzelmet.
»németh nóra

Átutazóban Celldömölkön
Erdélyi testvérvárosunkból, Erdőszentgyörgyről érkezett egy 22 fős iskolai
csoport május 26-án Celldömölkre. Misici Mirea, a Szent György Egyesület tagja elmondta, hogy az úti céljuk a svájci
testvértelepülésük, Plan les Ouates volt,
ahova egy pünkösdi futballmérkőzésre
voltak hivatalosak. Erdőszentgyörgytől
2000 km-re fekszik ez a város, nagyjából a féltávnál található Celldömölk. Május 26-án Döme László közbenjárásával
– aki nem mellékesen Erdőszentgyörgy

díszpolgára – és néhány szponzor támogatásával Celldömölkön, a Krisztina
Csárdában szálltak meg a vendégek,
majd innen folytatták útjukat. Május
31-én, hazafelé tartva ismét megpihentek Kemenesalján a Vasvirág Hotelben
Celldömölk Város Önkormányzatának
vendégeként. Az erdőszentgyörgyi Technológiai Líceumból érkező csoport elégedetten hagyta el a várost, köszönetüket
fejezvén ki a testvérvároshoz méltó fogadtatásért.
»B-vzs

BC Olad (Szombathely) – CVSE KSZ
46-61 (11-7, 7-21, 7-20, 21-13)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság, negyeddöntő második mérkőzés.
Vezette: Gráczer, Bognár. CVSE KSZ: Szabó 10/3, Gaál T. 3/3, Hérincs 1, Bíró 4/3,
ORBÁN 13. Csere: Németh 2, ROZMÁN
21, Esztergályos 7, Csói -. Játékos-edző:
Csói Gábor.
Edző: Könnyebben jutottunk tovább,
mint amire számítottam. Ha ezt a formát
megőrizzük a négyes döntőre, meglepetést is okozhatunk. A célunk a legjobb
négy közé kerülés volt, így elégedett
leszek, bármi is történik a final fourban.
Vasi Kosár Klub – CVSE KSZ 60-39 (1310, 10-6, 17-12, 20-11)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság elődöntő.
Vezette: Tóth K., Török, Bognár. CVSE
KSZ: Szabó 10, Gaál T.3/3, Orbán 8,
Hérincs 1, Esztergályos 4. Csere: Németh -, Lang D.-, Rozmán 6, Bíró 5/3,
Csói 2.
CVSE KSZ – 9700.hu ingatlaniroda 5138 (13-7, 17-12, 17-5, 14-14)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság bronzmérkőzés.
Vezette: Forrai, Sabáli, Bognár. CVSE
KSZ: Szabó 13/3, Gaál T.9, Orbán 4, Rozmán 13, Esztergályos -. Csere: Németh
4, Lang D.-, Hérincs 2, Bíró 6/6, Csói -.
Játékos-edző: Csói Gábor.
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A dobogó harmadik fokán
Kőszeg – Celldömölk 2-0 (1-0)
Kőszeg, 100 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 29. forduló, 2014. május 31.
Vezette: Bazsó Ferenc (Pungor Zoltán,
Vojtko Máté).
Kőszeg: Táncsics – Tóth, Lintner, Molnár
(Réti 64. p.), Horváth – Szűcs, Pop Alin, Korényi (Bigner 81. p.), Molnár – Varga (Turáni 66. p.), Hoch. Edző: Őry Gábor.
Celldömölk: Heiner – Vajda (Ambrus 59.
p.), Bodor, Lendvai, Virág (Enyingi Marcell
52. p.) – Enyingi Márk, Németh, Manganelli, Mógor (Baranyai 52. p.) – Klauzer,
Boda. Edző: Hegyi László.
Góllövők: Pop Alin Alexandru (3. p.) és
Korényi Rudolf (57. p.)
Kiállítva: Hoch Sirson Szilárd (60. p.), illetve Enyingi Marcell (85. p.).
Előmérkőzés: Kőszeg U21–CVSE U21 2-2.
G.: Nagy Roland (2). Az első félidőben kétgólos vezetésre tettünk szert, aztán nyolc
fővel fejeztük be a meccset, egy pontot
szerezve.
Celldömölk – Kemenesalja 2-1 (2-0)
Celldömölk, 350 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 30. forduló, 2014. június 7.
Vezette: Tóth Róbert (Márton Péter, Papp
János).
Celldömölk: Tóth (Zseli 75. p.) – Lendvai (Vajda 46 .p.), Bodor, Györkös, Virág
– Enyingi Márk, Megyesi (Mógor 55. p.),
Manganelli – Klauzer, Németh (Baranyai
28. p.), Simon (Szuh 46. p.). Edző: Hegyi
László.

II. MÉSZÁROS FERENC
EMLÉKTORNA
Időpont: 2014. 06. 21. az U-7,
U-15, U-18 + NŐI KATEGóRIA • 2014.
06. 22. az U-9, U-11, U-13.
Helyszín: Celldömölk, Sporttelep.
A torna alatt büntető rúgó verseny
és egyéb szórakoztató programok
várják a résztvevőket!
Bővebb információ: a 06 20/4631711 vagy a 06 20/524-1620 telefonszámon.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kemenesalja: Lampért – Belegrai, Erdélyi,
Veszprémi Á., Németh P. (Balogh 44. p.) –
Kovács, Károly (Palotai 67. p.), Veszprémi
M., Kóbor, Horváth – Németh R. (Dénes 46.
p.). Edző: Haraszti Zsolt.
Góllövők: Németh József (25. p.), Baranyai
Zsolt (39. p.), illetve Kovács Kristóf (61. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Kemenesalja
U21 18-1 G.: Nagy Barnabás 3, Enyingi
Marcell 5, Szép Dániel 2, Lőrincz Gábor 5,
Gersey Bence, Hérincs Dániel, Szakál Márk.
A magabiztos örömjátékkal a Sárvár mögött a második helyen végzett az U21 a
bajnokságban.
Celldömölk – Sárvár 1-2 (1-2)
Celldömölk, 300 néző Megyei Magyar
Kupa döntő, 2014. június 4.
Vezette: Gaál Ákos (Bendik László, Németh András).
Celldömölk: Heiner – Vajda (Szakál 74. p.),
Bodor, Györkös, Virág – Enyingi Márk, Mógor (Simon 62. p.), Manganelli – Klauzer,
Baranyai (Hajas 79. p.), Enyingi Marcell.
Edző: Hegyi László.
Sárvár: Osvald Márkó – Horváth, Varga,
Ambrus, Csákvári – Tancsics (Nagy D. 71.
p.), Máthé, Nagy A. (Dobson 88. p.), Csernák (Szemes 62. p.) – Osvald Márió, Sinka.
Edző: Németh József.
Góllövők: Györkös Gábor (30. p.), illetve
Enyingi Márk (öngól 21. p.), Csernák József
(38. p.).
A bajnokságban a bronzérem, a Magyar
Kupa megyei sorozatában az ezüstérem
jutott osztályrészéül a focicsapatnak a
2013–14-es szezonban. A bronzérem tulajdonképpen a realitás, a két NB III-ból érkezett csapat (Sárvár, Répcelak) idén még
kilógott a mezőnyből, igaz, egy jó ideig sikerült idegesítően ott lógnunk a nyakukon,
de a végére nem bírtuk a versenyfutást. Ennek jellegzetes példája lehet a Kőszeg elleni
idegenbeli mérkőzés, ahova a győzelemre
esélyesen érkezett a Cell, mert a tavalyi
bajnok idén (persze más játékoskerettel)
csak szenvedett, nem is kerülték el végül a
kieső helyet szürreális győzelmükkel sem.
Az a meccs nem csak a fociról szólt, abban
a lélektannak és a külső körülményeknek is

nagy szerepe volt. A kőszegiek korán megszerezték a vezetést: egy rosszul hazafejelt
labdát a hazai játékos előbb ért el, mint a
címzett, így a gól után beindult részükről
a játék tördelése. Vagy a labdaszedéssel,
vagy a pályán ápolással keletkezett több
perc szünet a folyamatos játék rovására és
ez nem nekünk kedvezett. A Kőszeg egyszerű megoldásokkal operált és a második, szintén védelmi hibából esett gól után
vették tudomásul, hogy belevezettük őket
a győzelembe, ettől belelelkesedtek, mi
pedig belefásultunk a meccsbe. Egy héttel
később az utolsó hazai meccsre minden
lényeges kérdés eldőlt, tudtuk a dobogós
sorrendet, a kieső helyen végzetteket (nem
biztos, hogy ki is esnek), gyakorlatilag biztos volt a Kemenesalja nyolcadik helye is,
úgy, hogy csak abban bízhattunk, hogy a
szomszédvárság hoz majd valamilyen izgató színt a meccsbe. Nos, nagyot nem hozott, helyzetek itt is, ott is adódtak, de a
Cell a szünetig kettőt be is rúgott és csak
az utolsó húsz percben hitte úgy a Vönöck,
hogy akár ki is egyenlíthet, de ez akkor
már késő volt. Sikerült tulajdonképpen az
egyetlen nyitva maradt kérdést jól megoldanunk, az egész szezont tekintve veretlen
maradt hazai pályán a csapat, a tizenöt találkozóból tizenkettőt megnyert és három
zárult döntetlennel. Azért ez, a bronzérem
megszerzésén túl külön is megsüvegelendő teljesítmény. Kár, hogy olyan sokan nem
voltak részesei azért a helyszínen ennek a
teljesítménynek. Végezetül a hétközi megyei Magyar Kupa döntőről néhány szó: a
Répcelak az elődöntőben jogosulatlanul
szerepeltetett egy játékost, így a Cell lett
az ellenfele a Sárvárnak. Szombathely helyett rugalmasan hozzáállva, Celldömölkön
rendezték meg a döntőt, ahol érvényesült a vendégek akarata és végig kézben
tartva a találkozót, a bajnoki cím mellé a
kupagyőzelmet is megszerezték. Mindkét
együttes és a harmadik Répcelak is majd
az országos körben folytatja a kupa küzdelmet, de már csak az új idényben. Véget ért
tehát a közel tíz hónapja kezdődött bajnoki
idény, sok szép meccsel, sok szép góllal és
csapatmunkával, sok bennünk maradt találattal és lehetőséggel. Az előbbiek hozama
a bronzérem, amelyre – úgy gondolom –
mindenki büszke lehet. Nem volt egyszerű
»DOTTO
megszerezni.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FelelÔs kiadó: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • FelelÔs szerkesztÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • szerkesztÔség: Dummel Ottó, Farkas
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • hirdetésszervezÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • kapCsolat: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • nyomda: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • lapzárta: minden páratlan hét péntek • elÔFizetés vidékre: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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Álláskeresők Figyelem!
A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal
rendelkező) varrónőket keres egy műszakos
munkarendbe.
Saját buszjárattal 22 környékbeli településről is,
a bejárás megoldott!
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.

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!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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IV. Buti Pálinka Fesztivál
„Magyar gasztronómia ízei és kézm�ves vásár”
„Szilva Nap”
2014. június 21.
/Helyszín: Vönöck, Buti Károly gyümölcsöse/
08.30-09.45 – „Pálinkás jó reggelt!!” Zenés ébresztő
10.00-10.45 – Ünnepélyes megnyitó
„Pálinkás jó napot!” - együtt koccintás, falatozgatás
11.00-11.30 – Berzsenyi Táncszínház
11.50-12.30 – Népzene, néptánc, hagyományőrző
előadások
13.00-13.50 – Bangó Margit Kossuth díjas művésznő
előadása
13.00-14.00 – „Jó ebédhez szól a nóta!”

14.00-14.30 – Harangozó Teréz táncdalénekes előadása
15.00-15.30 – Aradszky László táncdalénekes előadása
16.00-17.00 – Ünnepélyes eredményhirdetés
17.00-17.30 – „Fesztivál Szépe” verseny döntője
19.00-20.30 – FIRKIN ZENEKAR
22.00-23.30 – LORD ZENEKAR
00.30-02.30 – BEST OF ZENEKAR - RÁKÓCZI FERI, GARAMI
GÁBOR, BUZA SANYI, ABAHÁZI CSABI, GARAMI BALÁZS
02.30-04.00 – DJ Tomsymon

Fentiekkel párhuzamosan egész nap kézműves- és kirakodó, valamint kistermelői termék vásár: méz, sajt, hús- és hentesáru,
őrségi tökmagolaj, vasi dödölle, sörsátor, pálinka stand, gyermekeknek Virgonckodó játszópark, minigolf, ugrálóvár,
felnőtteknek íjászat, paintball, rodeó bika, stb. várja a Kedves Látogatót!
Belépőjegy: 1.000,-Ft/fő
10 éves kor alatt ingyenes!
Minden beﬁzető 20.00 óráig mangalicazsíros kenyér-kupont kap, továbbá minden 18. életévét betöltött személy belépéskor sorsjegyet
húzhat. A szerencsés nyertes 2 cl szilva pálinka, vagy 2 cl alma pálinka fogyasztására jogosult a Buti Pálinka standoknál.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Minden Kedves Vendéget szeretettel várunk!
Buti Károly és családja
fesztivál házigazdája
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