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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.
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Megnevezték polgármesterjelöltjüket
A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület újra Fehér Lászlót
jelöli polgármesterének az őszi önkormányzati választáson, a városvezető sajtótájékoztatón jelentette be
polgármester-jelöltségét.

12 éve irányítja sikeresen a települést
Fehér László, a polgármester Molnár
Gáborral, az MSZP Kemenesaljai Szervezetének elnökével és dr. Marosfalvi
Ferenccel, a Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület elnökével az
őszi önkormányzati választásokra való
jelölésről július 1-jén tartottak sajtótájékoztatót.
Fehér László elmondta: – Négy éve szé-

les körű civil összefogással választották
meg Celldömölk polgármesterévé, és
az őszi önkormányzati választáson ismét megméretteti magát a Cselekvő
Összefogással Celldömölkért Egyesület jelöltjeként. A polgármester hozzátette, hogy az áprilisi országgyűlési
választásokon a baloldali, ötpárti öszszefogás, azon belül a Magyar Szocialista Párt jelöltje volt. S bár nem nyert
egyéni képviselői mandátumot a választókerületben, a pártlistához képest
a személyére szóló leadott többlet-voksok száma mutatja, hogy megyeszerte elismerték az elmúlt húsz évben a
városi és megyei önkormányzatokban
nyújtott munkáját. Celldömölkön a
szavazópolgárok többsége a fideszes
jelölttel szemben rá adta le szavazatát.
– A szocialista pártban az elmúlt hetekben megkezdődött az alulról felfelé történő tisztújítás, melynek során a
június 16-án tartott taggyűlésen Celldömölkön is megválasztották a Kemenesaljai Szervezet elnökségét – tudatta
Molnár Gábor, a párt alelnöke. Ismét
elnökké választották Fehér Lászlót, aki
1989-ben alapító tagja volt a pártalapszervezetnek, 2000 óta látja el az elnöki funkciót. A pártalapszervezet két
alelnöke Molnár Gábor és Vórum István
lettek. Az alapszervezet arról is döntött,

hogy az őszi önkormányzati választáson nem kíván önállóan polgármesterjelöltet és képviselőjelölteket állítani,
hanem – ugyanúgy, mint 2010-ben – a
Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesületnek adja át a jogot a jelöltállításhoz. Dr. Marosfalvi Ferenc alelnök
kiemelte, hogy a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület június 18án megtartott taggyűlésén egyhangú
döntés született arról, hogy Fehér László lesz a polgármesterjelöltjük, akinek
felhatalmazást adtak arra, hogy tárgyaljon a helyi civil szervezetekkel az
önkormányzati választásokra történő
jelöltállításról.
Fehér László hangsúlyozta, hogy ismét
szeretnének minél több civil szervezetet
megszólítani, és ugyanolyan sikereket
elérni a képviselőjelölt-állításnál, mint
2010-ben, amikor is az önkormányzat képviselő-testületébe mind a nyolc
egyéni mandátumot a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület jelöltjei nyerték el. A városvezető kiemelte,
hogy hisz az összefogás erejében, a
pártpolitikai és világnézeti vitáktól
mentes együtt dolgozásban, amely
eddig is eredményes, egymásra épülő
városfejlesztői munkát eredményezett
a Celldömölkön élők érdekében.
»úk

Napelemek kerültek az alsósági iskola tetejére
Európai uniós támogatással napelemes rendszert építettek ki a
Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolájának épületére.
A környezet védelmét is szolgáló
beruházás ünnepélyes avatására június 10-én került sor.
A Városi Általános Iskola központi
épületének és alsósági tagiskolájának
napelemes rendszerrel történő fejlesztésére adott be 2013-ban pályázatot
Celldömölk Város Önkormányzata.
A két pályázat közül az alsósági iskola
kapta meg a fejlesztési lehetőséget.
A kivitelezés során az épület tetejére
204 darab napelem került, ami az intézmény fogyasztásának 80 százalékát fedezi. Fehér László polgármester
az avatóünnepségen elmondta, hogy
a tagiskola éves szinten 33000 kW/h
villamos energiát használt el, ami a
beruházás hatására várhatóan 5000
kW/h-ra fog csökkeni. Ez 1,5 millió
forintos megtakarítást jelenthet az

önkormányzatnak, amit az iskolák felújítására vagy egyéb beruházásra tudnak fordítani a későbbiekben. A közel
25 millió forint összköltségű projekt
85 százalékos uniós támogatást nyert
el. A 4 millió forintos önrészt az önkormányzat vállalta, ami az előzetes
kalkulációk szerint három év alatt térül
meg. A napenergia az egyik legstabilabb és legmegbízhatóbb energiaforrás
– mondta Nagy Pál Sebestyén gépészmérnök az ünnepségen, aki a felszerelt
napelemek működéséről és a rendszer hatékonyságáról tájékoztatta a
megjelenteket. Kiemelte, hogy külön
öröm számára, hogy iskolai környezetben került elhelyezésre a rendszer,
hiszen így a tanulók, a pedagógusok
és a szülők is közvetlenül találkozhatnak a jövőbe mutató fejlesztésekkel.
A napelemes rendszer avatásán közreműködött az alsósági iskola két diákja, Németh Barna és Horváth Kristóf,
akik xilofonjátékkal és egy Balogh József verssel színesítették az eseményt.

jelentős energia-megtakarítás várható
a napelemeknek köszönhetően

Az ünnepélyes átadás a nemzeti színű
szalag átvágásával lett hivatalos, amit
Fehér László polgármester vágott át Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető,
dr. Kovács Zoltán önkormányzati képviselő és Szabóné Kiss Ildikó tagintézmény-vezető közreműködésével »B-vzs
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Utak, járdák felújításáról döntöttek
2014. június 18-án rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város Képviselő-testülete. Az ülés témájául az útfejlesztések
szolgáltak. 2014-es költségvetési rendeletében a testület a város teherbíró
képességéhez mérten jelentős öszszeget, mintegy 110 millió forintot
– hagyott jóvá. A rendkívüli ülésen a
részletekről döntöttek a képviselők.

Fehér László polgármester elmondta,
hogy az iparűzési adó bevétele növekedésének valamint a fürdő üzemeltetési
terhei megosztásának köszönhetően
idén valóban már eredetileg is egy jelentősebb összeget tudtak tervezni utak
és járdák felújítására. A munkálatok már
korábban megkezdődtek, hiszen elkészült a Bocskai utca első üteme, melyen
belül a Kemenesvíz Kft. végzett vezetékcseréket, majd elkészült az út egy
részének aszfaltozása. A Közbeszerzési
Bizottság időközben lefolytatta a kivitelezői pályázatot, ennek értelmében

elkÉszÜlt a boCskai utCa munkálatainak első Üteme

megkezdődhet a Bocskai utca útépítésének második üteme, befejeződhet a
Fazekas illetve Táncsics utcák felújítása,
a Batthyány-Kolozsvár és a Gábor Áron
utcák egyes szakaszainak burkolat felújítása. A Mátyás király utca nagy forgalmat bonyolít le, indokolt annak a
teljes felújítása is, két rétegű aszfaltburkolatot kap, a vízelvezető árkokat pedig

Építész alkotótábor a Vulkánpark lábánál
Építész alkotótábor keretében újult
meg a Kemenes Vulkánpark külterülete. A BME Urbanisztika Tanszékének
hallgatói június 22-én érkeztek a Látogatóközpontba, hogy egy workshop keretén belül valósítsák meg a
parkrész tájépítészeti fejlesztéseinek
terveit.

Habár a tavalyi évben megnyitott Kemenes Vulkánpark épülete több építészeti
díjat is magáénak tudhat, ugyanakkor
közvetlen környezetének kialakítására,
látogatóbarátabbá tételére mindeddig nem került sor. Az elmúlt év során
azonban a Látogatóközpont a BME Urbanisztika tanszékével fogott bele egy
közös projektbe, melynek keretében a
tanszék segítségével szerették volna a
park hiányosságait pótolni. Ahogy azt

Deigner Ágnestől, az egyetem vendégelőadójától megtudhattuk, nem ritka
eset, hogy a diákokkal hasonló jellegű
programban vesznek részt. Korábban
is terveztek és valósítottak is meg tájépítészeti munkákat különböző létesítmények számára. Amikor találkoztak a
Vulkánparknál felmerülő problémával,
megtetszett nekik a lehetőség, mivel
a jellegzetesen modern épület számára
igazi kihívás volt a munkaterveket elkészíteni. Így a hallgatók a félév során
megvizsgálták a Park, a település és a
közvetlen környezet adottságait, majd
mindezek áttanulmányozása után vázlatokat készítettek a kültér kiépítésére.
A tervezeteket a tanszék valamint a
Látogatóközpont egyaránt kielemezte,
majd kiválasztották a legkedvezőbb
megoldásokat, hogy azok a későbbiekben hallgatói önkéntes munkával
kerüljenek megvalósításra. Így vette
kezdetét a június 22-től 29-ig tartó építő alkotótábor, ahova a BME Urbanisztika Tanszékének képviseletében Varga
Imre vezetésével mintegy 20 hallgató
érkezett Földes László, Deigner Ágnes
és Balogh Csaba építészek kíséretében.
A tábor céljaként tűzte ki, hogy a félév során hétről hétre finomított tervek
az interaktív szabadtéri elemekkel és a
kültéri bútorokkal végül megépítésre
kerüljenek. Az egyhetes program során

az új szintre emelik majd. Úgynevezett
in-house beszerzéssel folytatódnak a
munkálatok az óvoda közben, a Bocskai
utca vízelvezetési munkáiban, illetve a
Baross utcai járda-felújítását is ebben a
rendszerben végzik. A Gayer téren is az
ún. Lordok házában megindul a felújítás, idén az első épület előtti járda kap
térkövet. Az út-híd szakfeladat terhére
újítják fel a járdát a Kodály lakótelepen,
és ugyancsak ebből a keretből tudnak
áldozni a Zrínyi utca zárt burkolattal történő ellátására. Fehér László polgármester azt is elmondta, hogy az elmúlt két
évben közel 250 millió forintot tudott
költeni a város járda- illetve útfejlesztésekre. Ez részben annak köszönhető,
hogy a fürdőt befektetőkkel közösen
üzemeltetik, ezáltal csökkentek az önkormányzat terhei, másrészt mostanra
beért a hosszú távú munka gyümölcse:
egyre több a város iparűzési adóból származó bevétele, és növekszik az egyre
több itt töltött vendégéjszakákból származó idegenforgalmi adó nagysága is.
Mindezek a pozitív eredmények az utak
és járdák felújítását is szolgálják.
»la
természetesen nem zajlottak zökkenőmentesen a feladatok, ugyanakkor
a diákok és a tanárok lelkiismeretes
munkájának és szorgalmának köszönhetően sikerült határidőre befejezni
a fejlesztéseket. A projekt keretében
kerékpártárolók, pihenőhelyek, hulladéktárolók és árnyékolók kerültek
kialakításra, melyek megvalósításában helyi szakemberek, vállalkozások
voltak az alkotótábor és a Vulkánpark
segítségére. A korlátozott anyagi lehetőségek miatt a szintén ütemtervezett
buszmegálló kiépítése egyelőre még
várat magára, ugyanakkor a parkosítás
munkálatait a Vulkánpark szeretné minél korábban megvalósítani. Ahogy azt
Grünwald Stefánia, a Látogatóközpont
igazgatója elmondta, a fatelepítésnél
a lokálpatrióta lakosság közreműködésére is számítanak. Így egyedülálló
kezdeményezésként mindenki számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy
örökbe fogadhassanak egy-egy telepítésre szánt fát, amelyre aztán kis névtáblával a tulajdonos neve is felkerülne,
sőt, igény szerint akár a gazdák maguk
is ültethetnék el saját csemetéjüket.
A Vulkánpark külterületének kialakítása
tehát még nem ért véget, mindamellett az alkotótábornak köszönhetően
a látogatókat júliustól kezdődően már
megújult környezet várja, amely a szabadidő eltöltését mindenki számára
minőségivé és élményszerűvé teszi.
»nÉmeth nóra
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Lezárult a tanév a város iskoláiban
Véget ért a tanév a város általános iskoláiban. Június 14-én a Városi Általános Iskola és az Alósági Tagintézmény
is megtartotta tanévzáró ünnepségét,
mely után a diákok számára kezdetét
vette a nyári vakáció.
Június 14-én délelőtt elsőként az Alsósági Tagintézmény tartotta meg tanévzáró ünnepségét. Az alkalomból Rozmán
László, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Celldömölki Tankerületének
igazgatója, majd Fehér László köszöntötte a diákokat. A polgármester kiemelte,
hogy egy iskola színvonalát az ott tanuló
diákok eredményei mutatják, így az alsósági iskola méltán lehet büszke tanulóira,
hiszen a csökkenő létszám ellenére a diákok továbbra is folyamatosan szállítják
iskolájuk számára a sikereket. Ezt követően az iskola vezetője, Szabóné Kiss Ildikó búcsúzott a ballagóktól. Beszédében
kiemelte, a nagyobb szabadság nagyobb
felelősséggel is jár. Az ünnepi köszöntők sorát a hetedikes tanulók elköszönő
beszéde követte, majd a nyolcadikosok
képviseletében Kertész Andrea búcsúzott
az iskolától, tanároktól, diáktársaktól.

A beszédeket a kopjafa ünnepélyes szalagfelkötése követte, majd a ballagók virággal köszönték meg tanáraik nyolcéves
munkáját. A 8. osztály búcsúztatása után
a tanévzáró is kezdetét vette, ahol példamutató magatartásukért, tanulmányi és
versenyeredményeikért, valamint művészeti és sportteljesítményeikért vehették át okleveleiket és könyvjutalmaikat
az iskola tanulói. A legeredményesebb
növendéknek járó vándorserleget ismét
Németh Zsanett nyerte el.
•••
10 órától a Celldömölki Városi Általános
Iskola tanévzáró ünnepsége vette kezdetét. A himnusz eléneklése után az ünnepi műsort a kisdiákok kézpantomimes
előadása nyitotta. Ezt követően Rozmán
László, a tankerület igazgatója, majd Fehér László polgármester mondott ünnepi beszédet. Beszédében hangsúlyozta:
„Nekünk, a várost vezető képviselő-testületnek és személy szerint nekem polgármesterként és szülőként fontos cél,
hogy iskoláinkban elhivatott, szakmájukat magas szinten művelő pedagógusok
foglalkozzanak a diákokkal, a diákok pedig ne külső, hanem belső kényszerből

adódóan foglalkozzanak a tanulással.
Kiemelt célunk továbbá, hogy korszerű
körülményeket teremtsünk az iskoláinkban folyó tanítási-tanulási folyamatokhoz” – emelte ki a polgármester. Utána
Danka Adél, az iskola igazgatónője értékelte a 2013/14-es tanévet, összegezte
az intézmény eredményeit. Ahogy azt az
igazgatónő elmondta, a kimagasló teljesítményű tanulók jutalmazása már a
Tehetségek Találkozóján megtörtént, az
iskola 897 tanulójából 120-at tüntettek
ki, azt is hozzátette, hogy az idei tanévben összesen 80 kitűnő és 68 jeles bizonyítvány született. Az igazgatónő ezután
a nevelőtestületi dicséreteket és gratulációkat osztotta ki a legeredményesebb
diákoknak. Az értékelést a ballagók búcsúztatása követte. Elköszöntek tőlük a
hetedik osztályosok valamint az elsősök
is. A műsor a nyolcadikosok szereplésével folytatódott, akik osztályonként
álltak színpadra, hogy egy-egy dallal
köszönjék meg szüleiknek, tanáraiknak,
de legfőképpen osztályfőnökeiknek a
sokéves munkájukat. Az iskolazászló
emlékszalag-tűzését követően minden
ballagó hagyományszerűen megkapta a
léggömbjét, amit aztán a búcsúzás és a
szép jövő reményének jegyében enged»NN
tek útjára.

Évzáró a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában
Június 14-én a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában is búcsút vettek a
végzős tanulóktól és ünnepélyes keretek között lezárták a tanévet. A ballagó
nyolcadikosoktól a hetedik osztályosok
nevében Zolnai Fanni köszönt el, majd
a végzősök sorából Nagy Donát, Mód
Anna, Vekszli Anna és Virágh Dorottya lépett ki, hogy mielőtt elhagyják az iskola
kapuját, megköszönjék azt a szeretetet
és törődést, amit a nyolc év alatt kaptak.
A 21 ballagó diákot Czupor Attila igazga-

tó is köszöntötte, aki arra kérte a fiatalokat, hogy bármit is hozzon a jövő, mindig
tartsanak ki azok mellett az értékek mellett, amire az iskola tanította őket. A tanévzáró ünnepségen néhány benedekes
diák verset szavalt, az énekkarosok pedig
az iskola fennállásának 20. évfordulójáról
emlékeztek meg. Kirner Antal Zoltán plébános ünnepi beszédében mustármaghoz hasonlította az iskolát, mely húsz év
alatt akkora fává terebélyesedett, hogy
szeptemberben két osztálynak át kellett

A középiskolában is kicsengettek
180 tanítási nap után sok más oktatási intézményhez hasonlóan a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában is megszólalt az utolsó csengőszó,
és elkezdődött az iskolások 11 hetes
vakációja. A 2013/2014-es tanév hagyományosan ünnepélyes tanévzáróval
ért véget, amit a Szentháromság téri
szökőkútnál szerveztek meg. A rendezvényen elsőként Fehér László polgármester köszöntötte az intézményben
tanuló több mint 450 diákot és pedagógusaikat. A városvezető amellett, hogy

a nyári szünidőre jó pihenést kívánt, elmondta, hogy annak érdekében, hogy
a mindennapi tanítás korszerű körülmények között folyjék az iskolában, az
önkormányzat, ha lehetősége adódik,
megpályázza a gimnázium épületének
felújítását.
Minden tanévzáró ünnepély egyben
számvetés is – hangzott el az ünnepségen, ahol Sipos Tibor igazgató értékelte
az elmúlt tíz hónap munkáját és számszerűsítette a tagintézmények tanulmányi átlagát. A kimagasló tanulmányi és

költözni a klastromba, ami 300 millió forintos támogatással megújul a jövőben.
Az ünnepség folytatásában a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola Fejlesztéséért és Tanulóiért Alapítvány díjainak
átadására került sor, melynek első fokozatát Karáth Péter, második fokozatát pedig Virágh Dorottya kapta meg. Végezetül
a különböző tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és
a jó tanulmányi eredményt elérő tanulók
jutalmazásával zárult a tanév.
»B-vzs
versenyeredményt elért diákok könyvjutalomban részesültek, felkészítő tanáraik munkáját pedig külön megköszönte
az igazgató. Az intézmény az idei évben
is kiírta az „Év tanára” címet, melyet a
diákok szavazatai alapján a szakiskolában Dittman Gergely, a gimnáziumban
pedig Mészáros Gábor nyert el, aki harmadszor lett a legnépszerűbb a diákok
körében. A vándorkupát, amit az iskola
sporttagozata minden évben a legjobb
sportolónak ítél oda, Erdélyi Regina kapta meg. A tanévzáró ünnepség után az
osztályok visszavonultak tantermeikbe,
ahol kézhez kapták bizonyítványaikat.
»B-vzs
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Bővülő rendezvénykínálat Celldömölkön
Kulturális programokban bővelkedő
nyár elé néz idén Celldömölk. A Ság hegy
Térsége Turisztikai Egyesület által az
Új Széchenyi Terv pályázatból nyert 50
millió forintos támogatásnak köszönhetően új programok lesznek a városban,
és a már megszokott rendezvények is
megújulnak. Az összeg felhasználásáról
Heinrich Máté, az egyesület elnöke, Fehér László polgármester, Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, Grünwald
Stefánia, a Kemenes Vulkánpark igazgatója valamint Döméné Király Gabriella, a
Tourinform iroda vezetője sajtótájékoztató keretében számolt be június 10-én.
„2013 év végén mérföldkőhöz ért a térség turisztikája, hisz a „Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesület, helyi TDM fejlesztése” című, NYDOP-2.3.1/A-12-2012-0003
jelű pályázaton 50 millió forintot nyert az
egyesületünk” – mondta Heinrich Máté,
az egyesület elnöke a sajtótájékoztatón,
hozzátéve, hogy ebből az összegből 5 millió forintot tudnak rendezvényszervezésre
felhasználni, amit Celldömölk és térsége,
azaz a VulkánSág területén szeretnének
megvalósítani. A pályázat forrást biztosít
továbbá kerékpárútvonalak, nordic walking útvonalak kijelölésére és kitáblázására. Mindezek mellett hangsúlyos szerepet
kap a marketing-tevékenység, kiadványszerkesztés, kiállításokon valamint hagyományos nyomtatott és online médiában
való megjelenés formájában. „A cél az,
hogy minél többen megismerjék a Ság
hegy környékét, a VulkánSág területét” –
hangsúlyozta Heinrich Máté.
„Celldömölk Város Önkormányzata a TDMben zászlóshajó, hiszen évente közel 5
millió forint tagdíjat fizetünk be az egyesületnek” – mondta a sajtótájékoztatón
Fehér László polgármester, hozzátéve,
hogy reményeik szerint ez a befektetetett
összeg pár éven belül megtérül, hiszen aki

ellátogat Celldömölkre, vagy a kistelepülések programjait választja, az vélhetően
messzire viszi a város hírnevét, ami még
több turistát vonz Kemenesaljára. „A pályázat célja, hogy Celldömölk központtal a
környező településeket bevezessük a turizmus, az idegenforgalom területére és a
projektmegvalósítás 18 hónapos lejártával
önjáróként működjön tovább a rendszer a
kialakult menedzsmenttel és vendégkörrel” – fogalmazott a városvezető.
A TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) koncepciója arra épül, hogy azok a
turisztikai szervezetek, amelyek egy adott
területen tevékenykednek, próbálják meg
az erőforrásaikat összesíteni. Így a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
valamint a Kemenes Vulkánpark is kiemelt
helyszíne lesz a nyári rendezvényeknek.
„A rendelkezésre álló keretösszegből két
városi nagyrendezvényt tud támogatni az
egyesület. Az egyik a májusban lezajlott
Tulipán Fesztivál, a másik pedig a minden év őszén megrendezésre kerülő Sághegyi Szüreti Napok. Ezek a programok
elsődlegesen nem TDM forrásból valósulnak meg, csak egy bizonyos részüket
finanszírozza a projekt. Bekerült még
a pályázatba az évtizedes múltra viszszatekintő Kráterhangverseny, és a már
hagyományossá vált adventi hétvégék
programjai is, melyek TDM-es keretből
gazdagíthatóak” – mondta Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatója. „A megszokott
városi rendezvények mellett új programok megvalósításához is hozzájárul a
pályázat” – folytatja az intézményvezető,
aki elsőként a hagyományteremtő szándékkal megszervezett VulkánSági Kerékpártúrát említi meg, amit idén először a
Kráterhangversennyel egy napon szerveztek meg aktív pihenés célzattal.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár, a Ság hegy Térsége Turisztikai
Egyesület valamint a Tourinform Iroda közös szervezésében az idei évben először

Új színekben pompázik a víztorony
Új designt kapott a Téglagyári tó mellett álló víztorony. A hidroglóbusz így
már nem csupán vízszolgáltatói funkciót tölt be, de reklámfelületként is
szolgál.
Hetek óta zajlanak a festési munkálatok a Sági út mentén álló víztornyon.
Az arra járók az elmúlt napokban megfigyelhették, hogy a glóbusz nem csak
új színezetet kapott, de immár logók

és reklámfeliratok számára is helyet
ad. „2013 őszén, szeptemberben a
JUFA Ungarn Kft. beadta az önkormányzathoz a kérelmét, hogy a víztornyot
megfesthesse, egyrészt, hogy reklámfelületként használhassa, másrészt
hogy a vendégek könnyebben idetalálhassanak. A hidroglóbusz így sárga,
piros és kék alapszínezetű lett, ebből
a kék a vizet szimbolizálja, a sárga és
a piros pedig tradicionálisan a Jufa szí-

kerül megrendezésre a kistelepülések
kulturális fesztiválja, a VulkánSági Kultúra
Fesztivál. A július 5-re és 6-ra tervezett
hétvégi program Kemenesalja néphagyományait, népszokásait, irodalmi tradícióit,
valamint jelentős történelmi eseményeit
hivatott bemutatni. A helyi értékekre fókuszáló kulturális rendezvény helyszíne lesz
Mersevát, Vönöck, Csönge, Ostffyasszonyfa, Nemeskocs, Kemeneskápolna, Sitke,
Egyházashetye és Mesteri. A helyi jeles
napok köréből a Márton napi, valamint
a Mária-kultuszhoz kapcsolódó rendezvényt említette meg a KMKK igazgatója,
melyek az intézmény programkínálatát is
bővítik. A projekt megvalósításának egy
másik helyszíne a Kemenes Vulkánpark,
ahol május utolsó vasárnapján gyereknapi programokra várták a családokat a
szervezők. Az intézmény a TDM pályázathoz kapcsolódóan augusztus 9-én és
10-én első alkalommal rendezi meg a
Vulcanus Fesztivált. „Ha már egy kialudt
vulkán mellett működünk, akkor adott,
hogy megkeressük azt az istenséget, aki
a római mitológiában a tűzért felelt, aki az
istenek és a hősök fegyverzetét készítette. Ő nem más, mint Juno és Jupiter fia,
Vulcanus, aki a fesztiválunk névadója lesz”
– mondta Grünwald Stefánia, a Kemenes
Vulkánpark igazgatója, aki a program részleteiről annyit árult el, hogy a gasztronómiai és kulturális műsorok mellett azokat
a mesterségeket is bemutatják az érdeklődőknek, melyek valamilyen úton-módon a
tűzhöz kapcsolódnak, ezzel párhuzamosan
pedig lovasiskolába várják a látogatókat a
fesztivál első napján.
A térségi programokról és turisztikai szolgáltatásokról a dr. Géfin tér 10. szám alatt
működő helyi Tourinform Irodában lehet
tájékozódni, ahol Döméné Király Gabriella
irodavezető a belföldi programajánlatok
között segíti eligazodni a turistákat. Az
iroda a nyári szezonban hosszabb nyitva
tartással működik: szombaton 10-től 16
óráig, vasárnap 10-től 14 óráig, hétköznapokon pedig reggel 9 órától délután 5
»B-vzs
óráig várják a betérőket.
nei. Nem csak a JUFA és a Vulkánfürdő
logója látható rajta azonban, hanem a
Vulkánfürdő Resort felirat is, ami a fürdőt, a szállót és a kempinget egyaránt
hivatott hirdetni” – ismertette a változásokat Heinrich Máté marketing- és
értékesítési igazgató, majd hozzátette,
a hidroglóbusz terveit az önkormányzat
is jóváhagyta. A víztorony így mostantól nem csupán a város lakosságának
vízellátását szolgálja, de egyben a Celldömölkre érkező turisták számára is
irányjelzést ad, valamint színes reklámként is funkcionál.
»NN
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»SZABADIDÔ

Szaunavilággal és gyerekrészleggel bővül a Vulkán fürdő
Június 9-vel a Vulkán Gyógy-és Élményfürdőn megnyíltak a kültéri
medencék és ezzel elindult a strandszezon. A tervek szerint a szaunavilágot július végén lehet először
használni, a gyermek csúszdavilág
pedig várhatóan őszre készül el.

a forgalom. Reményeink szerint azok a
jelenleg is folyamatban lévő fejlesztések,
melyek igazából a fürdő új arculatának
lényegét adják meg (az új gyerekrész és
a szaunavilág) további látogatószám növekedést fognak hozni.”
A folyamatban lévő fejlesztésekről és
azok várható elkészülési idejéről Heinrich
Máté, marketing- és értékesítési igazgató
adott tájékoztatást. „A tervek szerint július
21-én nyílik meg a vadonatúj, 500 négyzetméteres szaunavilág, mely négyfajta
szaunával, gőzfürdővel, egy nagy beltéri
udvarral illetve egy emeleti pihenőhelylyel várja a hotel- és a fürdővendégeket.
A gyerekek körében korábban is nagyon
népszerű volt a kinti csúszda, amit rossz
időben illetve télen nem tudtak használni. Ezt a hiányosságot küszöböli ki az az
új gyerekvilág részleg, ami a meglévő
gyerekmedencéhez épül hozzá. Így ősz-

től már nemcsak egy tanmedence várja a
fiatalokat, hanem egy óriáscsúszda, egy
beltéri bébipancsoló illetve különböző
élményelemekkel felszerelt vízi játszótér
is.” A marketingmenedzsertől megtudtuk, hogy a kültéri rész is megnövekedik,
árnyas pihenőszigeteket alakítanak ki az
udvaron. Azok pedig, akik a medencéktől
távolabb, nyugodt környezetben szeretnének pihenni az első emeleti exkluzív
pihenőhelyre vonulhatnak el. Ezenkívül
elkészült a fürdő nyári bejárata is, amit
melegebb nyári napokon a látogatói
szám megnövekedésével nyitnak meg. A
Vulkán fürdőn elkezdődött már a 18 év
alatti gyerekek nyári intenzív gyógyúszás
foglalkozása is, ami orvosi vény ellenében vehető igénybe ingyenesen. A fürdő
vezetésének tervei szerint júliustól a napi
két oktatás közötti szünetben a gyerekeket ajándékkal lepik meg.
»B-vzs

Gránitdiplomát kapott Németh Lajos

és a német volt a szakterülete, de igazi
pedagógusként bármilyen tantárgy okításában feltalálta magát, így még az
énekórákon is szorgalmasan helyettesített. Számtalan diák került ki a kezei alól,
nemzedékek nőttek fel az ő felügyelete
alatt. Németh Lajos példamutató életpályájára bizonyíték az is, hogy családjában többen is a nyomdokaiba léptek,
és a pedagógus szakmát választották hivatásuknak. Ő azonban nem csak tanári
éveire büszke, katonai pályafutására és a
háborúban betöltött szerepére is kiválóan emlékszik, szívesen osztotta meg élményeit, történeteit. A város vezetősége
az értékes életmunka elismeréseképpen
köszöntötte a jó egészségnek örvendő
Lajos bácsit, aki örömmel fogadta látogatóit és köszönte meg a dicsérő szavakat. Lajos bácsinak az Új Kemenesalja
munkatársai is gratulálnak, és további jó
egészséget kívánnak!
»NN

Néhány hónapos szünet után április 19én megújult külsővel nyitott a Vulkán
Gyógy-és Élményfürdő. A látogatóknak
már ekkor szembetűnt a vizuális megjelenésben bekövetkezett változás, mely
leginkább a mediterrán színhasználatban
mutatkozik meg. Dr. Németh Gábor, a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft. ügyvezetője elmondta, hogy alapvetően arculati váltáson ment keresztül a fürdő,
ami a gyógyászati és a medence részt is
érintette. Emellett történtek kevésbé látványos beruházások is, mint például gépészeti és elektromos felújítások, melyek
a létesítmény komfortosabb és gazdaságosabb működtetését tették lehetővé. „Ki
lettek cserélve a járólapok, új konditerem
és masszázstermek lettek kialakítva, de
természetesen minden olyan szolgáltatás, ami régen is működött (mint például
a tangentor-fürdő, iszappakolás, súlyfürdő) továbbra is elérhető a Vulkán fürdőn
– tájékoztatta lapunkat dr. Németh Gábor.
Arra a kérdésre, hogy a felújítás után hogyan változott a forgalom, az ügyvezető
így nyilatkozott: „Azt, amit vártunk tőle,
hogy az újdonság ereje miatt megnő a
látogatottság, az az elmúlt két hónapban
visszaigazolódott. A tavalyi év azonos
időszakához képest közel 30%-kal nőtt

Németh Lajos 1939-ben, 75 éve szerezte meg pedagógusi diplomáját. A jeles
esemény alkalmából nem csak egykori egyeteme tüntette ki, de a város vezetősége is meglátogatta otthonában,
hogy személyesen gratulálhassanak
hosszú és értékes életpályájához.
Németh Lajos idén töltötte be 98. életévét, és szintén 2014-ben ünnepelheti
diplomája megszerzésének 75. évfordulóját. A jeles évforduló alkalmából egykori egyeteme gránitdiplomával tüntette
ki a pedagógust, valamint a város vezetőségének nevében köszöntötte őt otthonában Fehér László polgármester és
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony,
a kerület képviselője. A köszöntéseket
Lajos bácsi lánya, Katalin társaságában

fogadta. Németh Lajos, elmondása szerint az elmúlt évtizedek során a város
összes iskolájában tanított. Habár eredetileg főként a magyar, a történelem
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Több százan a Múzeumok Éjszakáján
„Aludj máskor!” szlogennel szerveződött az idei évi Múzeumok Éjszakája programsorozat, melyhez második
alkalommal csatlakozott a Kemenes
Vulkánpark. Az intézmény június 21-re
csillagászati előadásokkal és az Atacama expedíció résztvevőinek élménybeszámolójával várta az érdeklődőket.

Éjszakába nyúló programok várták június
21-én a művészeti és kulturális értékek
kedvelőit. A szokatlan időpontban országszerte több mint száz helyszínen tartottak

nyitva a múzeumok és kiállítóterek. Köztük
volt a Kemenes Vulkánpark is, mely idén
a csillagászat jegyében szervezett programokat az év leghosszabb napjára, Szent
Iván éjjelére. Este hat órától a Vulkánparkba érkezők féláron válthattak jegyet a
látogatóközpontba. Az aulában felépített
mozgó planetárium a csillagászati ég rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket, akik
a 30 perces előadások keretében karnyújtásnyira láthatták a teljes naplementét, a
csillagok megjelenését, és utazást tehettek a Naprendszerbe. A Múzeumok Éjszakáját az Atacama expedíció résztvevői is
a Látogatóközpontban töltötték. A magyar
kutatókból álló csapat a föld legmagasabb
vulkánján, a Chile és Argentína határán
található, 6893 méteres Ojos del Salado vulkánon végeznek klímavizsgálatot.
Ilyen magasságban még nem folyt hosszú
távú környezeti méréssorozat a Földön,
mondta Dr. Nagy Balázs, az expedíció vezetője, aki nem mellékesen hozzátette,
hogy ennek a helynek az az érdekessége,
hogy egy rendkívül szélsőséges klímájú

Jó tanuló, jó sportoló díjakat adtak át
Több mint egy évtizedes hagyománya
városunknak, hogy minden évben ünnepélyes keretek között jutalmazzák a jó
tanuló, jó sportoló diákokat. Idén június
21-én vehették át a megérdemelt díjakat
a diákok és felkészítő pedagógusaik. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében kétszáznál is több
tanuló gyűlt össze, hogy a 2013/2014-es
tanévben nyújtott teljesítménye elismeréseként átvegye jutalmát Fehér László
polgármestertől, Söptei Józsefné alpolgármestertől és Farkas Gábortól, Celldömölk
város jegyzőjétől. A rendezvényen elsőként Fehér László polgármester mondott

köszöntőt. A városvezető beszédében
kitért arra a változásra, ami két évvel
ezelőtt az oktatási intézmények államosítását eredményezte. Az önkormányzat
azóta nem fenntartóként, hanem működtetőként van jelen az iskolák életében, ennek ellenére továbbra is életben
kívánják tartani azt a városi rendezvényt,
mellyel a különböző tanulmányi illetve
sportversenyeken remekelő diákok egész
éves munkáját köszönik meg. Az elismerések átadása előtt a Soltis Lajos Színház
tagjai, Ziembiczki Dóra, Sarlós Napsugár
és Gasparics Laura ünnepi műsorral készültek, majd az oklevelek, serlegek és ju-

Évadzáró díjakat adtak át a Soltis Színházban
2013/14-es évadának záró társulati
ülését tartotta a Soltis Lajos Színház
június 7-én. A szezon sikereit Nagy Gábor, a színház vezetője foglalta össze
az évadzárón, ahol díjakat is osztottak.
127 előadással és több mint 20000-es
látogatottsággal zárta a Soltis Lajos Színház a 2013/14-es évadot. A társulat hat
új előadást mutatott be, ebből három
mesedarab, egy kortárs dráma és két
koprodukciós előadás volt. A színészek
közül többen vendégszerepeltek soproni

és budapesti színházakban, és ugyanúgy
más városból érkező művészek is felléptek a Kamaraszínház illetve a KMKK
deszkáin. Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója tájékoztatásul elmondta,
hogy a celldömölki előadások száma
meghaladta a harmincat és több, mint
húsz előadást fogadtak házigazdaként,
melynek egy részét az Ezerlátó Mesefesztivál, másik részét pedig az Osonó
Színházműhely bemutatói tették ki. A
külföldi meseturnék alakalmával több,
mint húsz előadást tartottak a soltisosok,

magashegység. A kutatók a Múzeumok
Éjszakáján élménybeszámolót tartottak
az expedícióról és tájékoztatást adtak az
eddig végzett méréseik eredményéről. Az
expedíciót elkísérte Celldömölkre Rodrigo Nieto Maturana, Chile magyarországi
nagykövete is, aki a későbbiekben szeretné támogatni a magyar csapat munkáját.
A Múzeumok Éjszakáján az előadásokkal
párhuzamosan a Vulkánpark interaktív
kiállítási anyagát is felfedezhették a látogatók. Éjfélig közel háromszázan fordultak
meg a Ság hegy lábánál.
A Múzeumok Éjszakájába az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága Szemtől szemben
a baglyokkal elnevezésű rendezvényével
kapcsolódott be. A Sághegyi Múzeum
mellett a kőszegi Madárvédelmi Mintatelep gondozásában lévő madarak kerültek
bemutatásra. Általában csak az esti órákban mutatkoznak, de most sötétedés előtt
testközelből találkozhattak a Ság hegyen
sétálók a réti fülesbagollyal, a macskabagollyal, az uhuval és az erdei fülesbagollyal. Ezen az estén nemcsak az éjszaka
madarait, hanem a Sághegyi Múzeumot
is ingyen tekinthették meg az érdeklődők.
»baranyai-vajda zsuzsa
talom belépőjegyek átadása következett.
Városunk négy oktatási intézményéből
díjazták az élenjáró diákokat, így a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, a Celldömölki Városi Általános Iskola,
a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
valamint az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola növendékei illetve felkészítő tanáraik részesültek elismerésben.
Az intézményekből egyénileg 48 tanuló
és 30 csapat mehetett fel a színpadra,
hogy megérdemelt jutalmát átvegye.
Egyénileg „Celldömölk Kiváló Tanulója”
valamint a „Celldömölk Kiváló Sportolója”
díjak kerültek kiosztásra, míg a csapatok a
„Celldömölk Kiváló Tanulói Csapata” illetve „Celldömölk Kiváló Sportolói Csapata”
elismeréseket vehettek át.
»B-vzs
amit közel 4000-en láttak. A társulat
tagjai közül heten drámapedagógus végzettséget szereztek, a gyermekstúdiósok
közül pedig öten tettek sikeres vizsgát.
A Kamaraszínházban megtartott évadzáró ülésen többen díjat is vehettek át a
színházigazgatótól. Az „Anselmus-díjat”,
vagyis az évad legjobb színészének járó
díjat az idei évben Pesti Arnoldnak ítélte
oda a társulat. „A Színházunk Erős Oszlopa Marton Miklós” – díjat a színház egyik
kiemelkedő támogatója, Lestár Péter
kapta meg a vezetőségtől. Az idei évadban egy új díj is gazdára lelt, a frissen
alapított „Színházunk Sarokköve-díjat”
Marton Miklós nyerte el.
»B-vzs
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»MÛVELÔDÉS

Nyári programok a KMKK-ban
Táborokkal, szabadtéri programokkal,
koncertekkel és rockfesztivállal készül
a nyárra a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár. Az elkövetkezendő két hónap kulturális ajánlóját
Pálné Horváth Mária, az intézmény
igazgatója foglalta össze lapunknak.
Már a szünidő első hetével megkezdődtek a KMKK nyári táborai. A gyerekek 9
táborozási lehetőség közül választhattak.
Néhány foglalkozás ugyan már a végéhez ért, de így is van még miből választani: lovastáborba, olvasó-, magtár-, és
tarisznyás táborba lehet jelentkezni az
elkövetkezendő hetekben. Július 12-én
az Izsákfai falunapon helyi művészeti
csoportok mutatkoznak be a közönség
előtt. A városrész lakosságát az Alsósá-

Magtárból művésztelep
Nemeskocsban, egy korabeli stílusú felújított parasztházban rendezkedett be
Illés Erika szobrászművész, aki 2005 óta
rendszeresen képzőművészeti kurzusok
keretében segít kibontakoztatni a kemenesaljai fiatalok művészi hajlamát. Tavaly
szeptemberben ismét elindult a művésztelepen egy képzés, melynek szervezésében a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár is közreműködött.
Pálné Horváth Mária, az intézmény igazgatója a kiállításmegnyitón elmondta,

gi-Izsákfai részönkormányzat tagjai látják
vendégül, az esti jó hangulatról a Betli
Duó gondoskodik majd. Augusztus 8-án
és 9-én harmadik alkalommal szervezi
meg az intézmény a Rockfesztivált, ahol
eddig amatőr helyi zenekarok kaptak bemutatkozási lehetőséget, idén azonban
ismert rockbandákkal és motoros találkozóval egészül ki a rendezvény. 8-án a
Sörgödör, 9-én pedig a Ság hegy lábánál
kialakított rendezvénytér fogadja a fellépő zenekarokat és a közönséget. Új kezdeményezésként július végével elindul
a „Nyári esték a Szentháromság téren”
programsorozat, melynek első állomására július 26-án kerül sor, amikor is a
Kemenesalja Néptánccsoport és barátaik
műsorát láthatja a közönség. Augusztus
2-án a nosztalgia hívei hallhatnak zenét

a szökőkút előtti téren helyi énekesek
és zenekarok közreműködésével. Augusztus 23-án „Slágerfesztivál anno…”
címmel a ’60-as ’70-es és ’80-as évek
zenéiből összeállított koncert várja a
kikapcsolódásra vágyókat. Augusztus
15-én Nagyboldogasszony ünnepéhez
kapcsolódva a helyi gyűjtők anyagából
összeállított „Kis-Czelli Mária Legendárium” című helytörténeti kiállítás nyílik,
mely a Mária-kultuszt mutatja be. A művelődési központ nyári programjainak sorát az Ataru Taiko ütőegyüttes augusztus
végi koncertje zárja a Ság hegy kráterében. Az intézmény ugyan július 14-től
három hétig nyári szünetet tart, de a Móritz Sándor Galéria külön nyitva tartással
lehetőséget nyújt arra, hogy a Dénes
Lajos Szilveszter valamint Nagy István
művésztanárok alkotásából válogatott kiállítás megtekinthető legyen ez alatt az
idő alatt.
»B-vzs

hogy a művelődési központ kapcsolata
Illés Erikával évekkel ezelőttre datálódik.
A korábban Celldömölkön élő szobrászművész szakkörvezetőként és művészeti
tanácsadóként is részese volt az intézmény életének, a nyári Magtár tábor
pedig évek óta az ő vezetésével zajlik
Nemeskocsban. Az idei évtől a művésztelep még szorosabban bekapcsolódik a
művelődési központ szakmai munkájába, hogy az ifjú tehetségek alkotókedve kiteljesedjen és el tudjanak indulni
a művészpályán. Szeptembertől júniusig
heti rendszerességgel zajlott az a művészképző kurzus, melynek eredményét

a nemeskocsi galériában nyílt kiállítás
tükrözi. A foglalkozásokon a hatévestől
a negyvenévesig sokan megfordultak,
az ő alkotásaik a Magtár falára kerültek
fel. A kiállítás megnyitóján Söptei Józsefné, Celldömölk alpolgármestere csodaként említette azt, ami Nemeskocsban
történt, hiszen egy élettelen épületből
zsibongó művésztelep lett, mely méltó
környezetet ad az elmélyülésnek. A képzőműhely nemsokára ismét benépesedik. Július 7–12. között a Magtár táborba
várja Illés Erika a gyerekeket, ahol különböző ábrázolástechnikákkal ismerkedhetnek meg a fiatal tehetségek. »B-vzs

Lang Tünde: A Lámpás nyomában
A fantázia birodalmába kalauzolja
Lang Tünde olvasóit A Lámpás nyomában – a küldetés, mely a Pokolba visz
című könyvében. A celldömölki származású szerző kötetével június 13-án
író-olvasó találkozó keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtárában.
A Lámpás nyomába küldi első misztikus,
szerelmes regényében az olvasóit Lang
Tünde, akinek a neve sokaknak ismerős lehet, hiszen a T. C. Lang szerzőként
jegyzett írónő 18 éves koráig Celldömölkön nevelkedett, szülei révén pedig
máig hazajár Kemenesaljára. Az Ünnepi
Könyvhét keretében megtartott író-olvasó találkozón A Lámpás nyomában szerzője elárulta, hogy már régóta kereste
a művészi önkifejezés legtesthezállóbb
formáját. A rajzolás és üvegfestés után
végül az írásban találta meg önmagát.

– Érdekes volt, mert amikor rászántam
magam, hogy megírom a könyvet, egy
betűt sem voltam képes leütni. Átéltem
azt, amit sokan mások is: rettegés a fehér papírtól. Ezt úgy játszottam ki, hogy
krikszkrakszokat vetettem a papírra, így
az már nem tűnt üresnek és felszabadultan tudtam gépelni – meséli Lang Tünde,
aki azt is elárulja, hogy mindig is vonzották a misztikus könyvek, ezért nem volt

kérdés számára, hogy ebben a műfajban
viszi végig a történetet. Végül két és fél
év alkotómunka után 2013 novemberében elektronikus formában megjelent
A Lámpás nyomában, néhány hónapja
pedig már könyvformátumban is olvashatják a fantasztikus regények kedvelői
Sarah és Ronael romantikus kalandjait.
– Az alapszituáció abból indul ki, hogy
ellopták a Mennyek Kulcsát, levitték az
Alvilágba. Egy angyal a Mennyen kívül
ragadt, ő próbálja meg visszaszerezni a
Pokolból a kulcsot, amiben egy földi lány
lesz segítségére. A történet során egyre
közelebb kerülnek egymáshoz, de hogy
van-e jövője egy földi halandónak és egy
halhatatlan égi lénynek, az a könyvből
kiderül. – mondja a közgazdaság végzettséggel rendelkező írónő.
A premierfilmekhez hasonlóan T.C. Lang
első kötetéhez is készült könyvtrailer,
ami egyre népszerűbb műfajjá válik Magyarországon. A trailer bevezeti, a könyv
pedig 328 oldalon részletezi azt „a külde»B-vzs
tést, mely a Pokolba visz.”
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A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola versenyeredményei
A 2013/2014. tanévben is több egyházi és világi versenyen sikerrel szerepeltek az iskola tanulói. A szorgalmas és kitartó munka a következő
eredményeket hozta:

Piri Tamás 7. osztályos Zrínyi Matematikaverseny megyei 1. hely, országos 17.
A Bendegúz Országos Matematikaversenyen 1. hely, a Kenguru és a Dugonics
Matematikaverseny: országos 1. hely.
Felkészítő tanára: Soósné Finta Katalin.
Sarlós Napsugár 5.b, Finta Sándor Szavalóversenyen Szombathely 3. hely, egyházmegyei Szavalóverseny 1. hely, bobai
szavalóverseny: különdíj, ostffyasszonyfai szavalóverseny 2. hely. Felkészítő
tanára: Józsáné Dezső Rita. Vekszli Anna
8. oszt.: egyházm.-i szavalóverseny 3.,
egyházm.-i anyanyelvi versenyen 4. Kazinczy-versenyen megyei 2. hely. Felkészítő tanára: Lendvay Istvánné. Nagy Laura Anna 5. a Vas Népe „Védett állatok”
c. rajzpályázat megyei 1., Kóka Panna 5.
a 2. hely. Felkészítő tanára: Molnár Istvánné. Szakonyi Kíra 2. a Szántó Piroska
rajzpályázat megyei különdíj, felkészítője: Molnár Istvánné. Molnár Orsolya 5. a
kistérségi rajzverseny 1. hely. Felkészítője: Molnár Istvánné. Virágh Dorottya 8.
o. Minden, ami tulipán rajzpályázaton 1.
díj, Hajas Dorina 6. o.különdíj, felkészítő
tanáruk: Skriba Zsoltné. Nagy Dorka 5. a,
Karáth Nóra 4.o., Szakonyi Kíra 2. a bobai
Napsugár Általános Iskola pályázatán 3.
hely. Felkészítő tanár: Molnár Istvánné.
Bezzeg Balázs 2. a Mindszenty Verseny,
Zalaegerszeg nyelvtanból 1. hely, Lenner
András 4. o. 2. hely, Paluska Mátyás 3.
a matematikából 3. hely, Orbán Bálint
matematikából 3. hely, felkészítő tanáraik: Molnár Istvánné, Thalabérné Pócza
Lívia, Nagyné Horváth Edit, Soósné Finta
Katalin. Németh Richárd 1. a egyházm.-i
szavalóverseny 3.hely., Busznyák Dorka
2. a 2. hely, Sarlós Amina 3. b 2. hely,
Pápai Alexandra 4. o. 2. hely. Felkészítő
tanárok: Konticsné Németh Katalin, Molnár Istvánné, Zolnainé Nábrádi Györgyi,
Thalabérné Pócza Lívia. Pápai-Vikmon
Kamilla 1. b. a bobai szavalóversenyen
2., az ostffyasszonyfai versenyen különdíj, Kassai Dániel 2. a. a bobai versenyen
különdíj, Sarlós Amina 3. b 2. hely, a
csornai mesemondó verseny 3. hely, Pápai Alexandra 4. o. Bobán 3. hely, Molnár Kinga 2. b. 3. hely, Bajner Panna 2.
b. különdíj. Felkészítőik: Szabó Szilvia,
Molnár Istvánné, Zolnainé N. Györgyi,
Thalabérné Pócza Lívia, Tarafás Ildikó.
Nagy Donát 8. o. Weöres „Szeretem,

mert...” pályázaton Vas megyei díjazott
lett pályamunkájával. Czupor Attila 7.
o. történelem, Mozaik verseny országos
19. helyezett, felkészítője: Hajbáné Göltl
Andrea. Piri Tamás és Czupor Attila 7. o.
Sudoku matematika kistérségi verseny
3. Felkészítő tanár: Soósné Finta Katalin. Farkas Kata 5. b. egyházm.-i magyar
nyelv versenyen 2. hely, Bendegúz anyanyelvi verseny megyei 8. hely, Mogyoróssy Márton 8. o. informatika versenyen
2. hely, Németh Péter 7. o. 2. hely, felkészítő tanáruk: Józsáné Dezső Rita, Soósné
Finta Katalin, Nagyné Horváth Edit. Nagy
Petra és Orbán Bálint 6. o. Litteratum
Tesztverseny német nyelvből megyei 1.
hely, felkészítőjük: Gaszak Gábor. Takács
Barnabás és Lőrincz Ádám 4. o. D. D. D.
Országos Levelező verseny német országos 5. illetve 8. hely, felkészítőjük: Gaszak Gábor. Bende Zsóka, Pongrácz Emese, Ilyés Milán, Németh Ábel Országos
Levelező Verseny magyar, matematika
és környezetismeret részterületen 1.,
2., 3. hely. Felkészítőjük: Szabó Szilvia.
Kovács Alíz 5. a, Bendegúz természetismereti verseny megyei 1., országos 9.
hely, Nagy Laura a Bendegúz irodalom
versenyen megyei 2. hely. Felkészítőik:
Kelemenné Benkő Barbara és Józsáné
Dezső Rita. Református Egyházmegyei
Hittanverseny: Németh Flóra, Nádasdy
Levente, Németh Ábel 3. hely, felkészítőjük: Németh Tamás lelkész. Katolikus
Esperesi Kerületi Hittanversenyen: Zolnai
Fanni, Redőcs Vivien, Hajba Adrienn 1.
hely, felkészítőjük: Szakos Istvánné hitoktató. Megyei tornaverseny: a fiúcsapat
1.hely, a csapat tagjai: Nagy Máté 3. a,
Horváth Bálint 4. o., Horváth Erik 4. o.,
Takács Barnabás 4. o., Szabó Bálint 2. a.
Felkészítőjük: Kelemen Kornél. A 2. fiúcsapat megyei 2. hely, a csapat tagjai:
Körtvélyesi Bálint 3. a, Füzesi István 3.
a, Rozsnyai Marcell 4. o. Felkészítőjük:
Kelemen Kornél. Leány szertorna sportágban Diákolimpia országos döntőjéig
jutott a II. korcsoport csapata, melynek
tagjai: Czupor Anna, Németh Flóra, Takács Vivien, Sarlós Amina, Pápai Alexandra, Giczi Gréta. II. hely a KIDS országos versenyén is. Felkészítőjük: Czupor
Ferencné. A Katolikus Iskolák Diák Sportversenyén az országos döntő I. helyezett
csapat tagjai: Nyári Alexa, Kósa Eszter,
Barcza Lizett, Kamondi Doroti, Bajner
Panna, Jánossy Júlia, Busznyák Anna.
A III–IV. korcsoport 2. helyezettjei: Szalay
Szonja, Csomai Regina, Somlósi Blanka,
Szalai Fanni, Gaál Fanni, Mester Krisztina.
Sarlós Amina egyéni teljesítményével

a 3. helyet szerezte meg. Felkészítőjük:
Czupor Ferencné. Az amatőr Diákolimpia
egyéni versenyén asztalitenisz sportágban Zolnai Fanni és Czupor Attila megyei
I. hely, országos döntőbe jutás. KIDS országos döntőn Baranyai Domonkos és
Zolnai Fanni egyéni első hely, Baranyai
Domonkos és Czupor Attila csapatban
tértek haza aranyéremmel. A sakk Diákolimpia Országos döntőjének 3. helyezett fiúcsapata: Czupor Attila, Piri Tamás,
Galavich Máté, Pethő Botond, megyei
1. helyezett leánycsapat tagjai: Fürdős
Nóra, Lenner Luca, Farkas Kata. Korcsoportos sakk országos rapid bajnokság 3.
helyezettje: Czupor Attila. A sárvári Markó Miklós Sakk Emlékversenyen: Czupor
Attila 1. hely, Lenner András 4. o. 3. hely,
Farkas Kata 5. b 1. hely, Lenner Luca 6.
o. 2. hely. Felkészítőjük: Gergácz Balázs.
A focicsapat az Egyházmegyei Focikupán
1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Piri
Tamás, Czupor Attila, Baranyai Domonkos, Gosztola András, Jagodich Milán,
Ölbei Zsolt, Döme Botond és Horváth Xavér. Ezüstérmes lett fiatalabb csapatunk:
Varga Rómeó, Keszei Tamás, Homlok
Gergő, Berki Zsolt, Fülöp Soma, Galavich
Máté, Orbán Bálint, Finta Botond, Pethő
Botond. Felkészítőjül: Kelemen Kornél.
Döme Botond, Ölbei Zsolt, Győrffy Csaba
8. o. Országos Sportlövész Versenyen 2.
helyezést értek el, felkészítőjük: Nagy
László. Molnár Dániel 5. a az országos
tehetségkutató Veszprém Megyei Úszósuli körverseny III. fordulóján 50 m-es
gyors úszásban 20. legjobb eredményt
érte el, a Jövő Bajnokai versenyen arany
minősítést szerzett, Diákolimpia 100 m
gyorsúszásban megyei 1. hely, 100m-es
hátúszásban megyei 3. hely, 50 m mellúszásban megyei 4. hely. Felkészítője:
Bertus Barbara.

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár tájékoztatja kedves látogatóit, hogy a 2014. július 14 – augusztus 05. időszakban zárva tart.
A KMKK Art Mozi 2014. július 21. és
augusztus 05. között szünetelteti a
filmvetítést.
A Móritz Galéria nyitva tartása a szünetben:
2014. július 15–19. 15.00–19.00 óráig
2014. július 22–26. 15.00–19.00 óráig
2014. július 29 – augusztus 02.
15.00–19.00 óráig
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Figyelemmel kíséri a labdarúgó-vb eseményeit?

»KÉRDEZ: NÉMETH NóRA

»FOTó: ERDÉLYI REGINA

Benkô
Bence

Figyelemmel kísérem a vb-t, de
úgy gondolom, a négy évvel ezelőtti sokkal izgalmasabb volt,
ráadásul akkor az a csapat nyert,
amelyikre számítottam. Most
már az elején kiestek. Azért
idén is voltak izgalmas mecscsek, de szerintem a bírók nem
igazságosak. Jó ötlet volt Brazíliában megrendezni a világbajnokságot, de azért ha egyszer
Magyarország is rendezhetne,
akkor biztos elmennék, hogy
élőben is megnézhessem. Mindenesetre a továbbiakban is követni fogom a mérkőzéseket, és
várom, hogy alakulnak az eredmények.

Szalai
Csabáné

Valamennyire követem a világbajnokságot, leginkább talán
a holland csapatnak drukkolok. A nyitómérkőzést például
megnéztem, az nagyon érdekelt, és az eredményekre is
mindig kíváncsi vagyok. Úgy
gondolom, a favorit csapatok
igencsak elbízták magukat,
túlságosan fölényesek voltak. Ez jó lecke volt arra, hogy
semelyik csapat nem veheti
lazán a vb-t, máshogy kell
játszani. Nagyon tetszik, hogy
Brazíliában rendezték meg, és
élőben is szívesen megnéznék
egy meccset, biztosan szuper
lehet a hangulat.

Homály
Rómeó

Homály
Attila

Nem nézem a foci vb-t, én
inkább a bajnokok ligája mérkőzéseket szoktam nyomon
követni, ott van kedvencem is,
a Realnak drukkolok. Egyébként leginkább az időhiány
miatt nem nézem a világbajnokságot, gyakran nem érek
rá a mérkőzések időpontjában.
Én is focizok egyébként, habár
egyelőre csak egy kis csapatban, de szeretnék előbbre jutni. Azt azért el tudom képzelni,
milyen érzés lehet egy csapatnak kijutni a világbajnokságra.
A magyarok ettől még messze
vannak, sokat kell fejlődnie a
magyar focinak.

Követem a világbajnokságot,
de csak élvezem a meccseket,
nem tartom fontosnak, hogy
végül ki nyer. Drukkolok több
csapatnak is, Brazíliának, mert
ők rendezték, de Elefántcsontpartnak is, mert szimpatikusak. Az eddigi legtöbb meccset
megnéztem. Láttam kiesni a
spanyolokat, azt sajnáltam,
ezen kívül számomra a nyitómeccs volt még emlékezetes.
Ha tippelnem kéne, hogy kik
játsszák majd a döntőt, akkor
Brazíliára és Argentínára gondolnék, de nem lenne rossz,
ha egy kisebb csapat jutna be
végül.

Versenyeredmények az Alsósági Tagiskolában
Megyei Kerékpáros Ügyességi Verseny Pannónia Ring, 7–8. korcs.:
1. hely Kocsi Sándor Ferenc. Megyei Kerékpáros Ügyességi Verseny
Pannónia Ring. 5–6. korcs.: 2. hely Tóth Zoltán 6. o., 3. hely Hérincs
Bálint 6. o. Felkészítőjük. Kondics Balázs. A megyei Szántó Piroska
rajzpályázat 2. hely Radányi Gréta 5. o., 3. hely Ilcsik Adél 4. o.
A megyei Adventi rajzpályázat különdíjasa, a tankerületi rajzverseny 1. helyezettje Tóth Vivien 7. o. Felkészítőjük: Skriba Zsoltné.
Bercsényi and H-Multimédia Nemzetközi Regionális Informatika
verseny plakáttervezés 5. hely Nagy Tünde. Felkészítője: Radányiné Nováki Márta. Weöres Sándor – Károlyi Amy Alapítvány irodalmi esszépályázata országos különdíjasa, az iskolai alsós versmondóverseny 1. hely Nagy Eszter Noémi 2. o. Felkészítői: a szülei.
A szombathelyi Dobó SE színeiben az Atlétikai Magyar Szuperliga
vas megyei fordulójában serdülő kalapácsvetés 2. hely, diszkoszvetés és súlylökés 7. hely, az Ifjúsági és serdülő atlétikai csapatbajnokság Vas megyei fordulója kalapácsvetés 1. hely, diszkoszvetés
2. helyezett csapat tagja Németh Zsanett 7. o. Celldömölki Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett területi
KIK döntő 2. helyezés, megyei 10. hely Harkály Dominik.
Csapateredmények: Savaria Közlekedésbiztonsági Kupa 2. helyezett csapatának tagjai: Kalányos Martin 8. o. és Kocsi Sándor Ferenc
7. o. Felkészítőjük: Kondics Balázs. Kárpáti Kelemen Megyei Történelmi Csapatverseny 4. helyezett csapatának tagjai: Nagy Tünde, Kertész Andrea, Nagy Gergely 8. o. Felkészítőjük: Soósné Imre
Gyöngyi. 2014. évi Klímaőrjárat régiós csapatverseny 1–10. hely
között végzett csapatának tagjai: Farkis Evelin, Piller Dorina, Erdélyi
Natália. Felkészítőjük: Zsámboki Anita Zita. További eredmények:
Titok országos német nyelvi levelezős verseny 7–8.o. kategória 1.
helyezett a 7. osztályos csapat Barna Eszter, Horváth Bettina, Farkis
Evelin, Erdélyi Natália. Felkészítő: Zsámboki Anita Zita. 5–6. o. kate-

gória 1. helyezett a 6. osztályos csapat: Rajczi Bianka, Gáspár Glória, Gasparics Laura, Molnár Alexandra, 2. helyezett a 6. osztályos
csapat: Mészárics Martin, Tanai László, Kovács Kristóf, Szalay Gábor.
Felkészítő: Horváth Csabáné. Tankerületi rajzverseny 5–6. kategória: Különdíjas: Rajczi Bianka, Molnár Alexandra. 7–8. kategória 1.
helyezett: Tóth Vivien. Különdíj: Szabó Angelika. Tankerületi bobai
költészetnapi rajzverseny: 1–4. o. Bakk Bianka I. helyezett. 5–8. o.
Csiszár Vivien I. helyezett, Pázsi Bálint. Minden, ami Tulipán rajzpályázat: Szabó Julianna. Felkészítő: Radányiné Nováki Márta és
Nagy Eszter felkészítője a szülő. Tankerületi történelem verseny: 1.
helyezett csapat tagjai: Gasparics Laura, Gáspár Glória, Rajczi Bianka Kovács Kristóf, póttag: Molnár Alexandra 6. o. Batthyány-kupa 1.
helyezett labdarúgó-csapat tagjai: Horváth Csaba, Harkály Dominik, Pázsi Máté, Biczó Roland 7.o. Árvai Patrik, Hérincs Bálint, Komáromi Szilárd, Szalay Gábor 6. o. Edzőjük: Rosta Zsolt. Pőcze Máté:
1. o. városi úszóverseny 3. helyezettje, Úszóverseny-Pápa 3. helyezett, és az ezüstérmes csapat tagja. Adventi versmondó verseny:
különdíj: Kovács Kristóf. Állattár versmondó verseny Gyöngyösfalu:
1. helyezés: Gasparics Laura, különdíj: Kovács Kristóf. Fogom a kezed országos irodalom csapatverseny: 17. helyezett csapata: Gáspár Glória, Gasparics Laura, Molnár Alexandra.

Megfejtés
Legutóbbi számunk helyes megfejtése: A Csaba Szikvíz Kft. új
terméke a csendes víz. Nyertesünk: Marton Péter, Celldömölk,
Kossuth L. u. 15/B 1/3. Nyereményét átveheti a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár recepcióján. Gratulálunk!
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Örülhetnek az extrém sportok szerelmesei
Hivatalos keretek között is átadták a
CVSE sporttelepén kialakított új skate-pályát. Az ünnepélyes rendezvényre június 13-án került sor, melynek
keretében Varga Jenő, a skate elismert szakembere tartott bemutatót.
A város létszámát tekintve rendkívül
sokan űznek Celldömölkön extrém sportokat. A fiatalok körében egyre közkedveltebb sporteszközzé vált a gördeszka,
a görkorcsolya, a roller és a kerékpár.
A CVSE sporttelepén számukra kialakított
skate-pálya június 13-án került hivatalosan is átadásra. Az átadón elsőként Fehér
László polgármester mondott köszöntőt,
aki megköszönte a közreműködőknek a
hozzájárulást és a segítséget. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak 4 millió forintos keretből kellett
egy körülbelül 7 millió forintos beruhá-

Új edző a csapat élén
Közel két hónapos csak a nyári szünet a
megyei labdarúgásban, de ez alatt sem
áll meg az élet, július negyedikéig kell a
csapatnevezéseket véglegesíteni és hát
nyitott az átigazolási időszak is a játékosok, csapatok előtt. A megyei I. osztály
bajnoka, a Sárvár vállalta az NB III-at és
végül a versenykiírásban beígért osztályozó mérkőzés nélkül kezdheti meg
majd a magasabb osztályban a játékát.
Megkezdték az új szezonra az új csapat
létrehozását, ami annyiban érinti Celldömölköt, hogy a Haladásból fél éve érkezett nagyon tehetséges fiatal játékos,
Klauzer Ádám is már ott készül. Elképzelhető, hogy érkezik is onnan játékos,
méghozzá egy rutinos belső védő, Varga Jenő (1981) személyében. Az NB III.
utolsó helyén végzett Körmend viszont
ténylegesen kiesett, tehát ők a következő idényben a megyeiben játszanak
és nagy valószínűséggel rögtön az egyik

Aktív a Vulkán
Továbbra is aktív a „VulkánSport” és a
„VulkánFesztivál” Egyesület: június elején fejeződött be a VII. Városi Kispályás
Labdarúgó-bajnokság, június 21-22.
között pedig a XI. Vulkán Fesztivál tornamérkőzései is lezajlottak három kategóriában.
A városi bajnokság végig izgalmasan
alakult idén is, a tavalyi bajnok Merse
Amigo és a Csütörtök csapata futott ver-

zást megvalósítani, ezért megköszönte
a Kemenesvíz Kft.-nek, a Városgondnokságnak és a Leier csoportnak áldozatos
munkáját, valamint külön megköszönte
Jeney Zsoltnak, a Celli Green Kft. vezetőjének támogatását. Fehér Lászlót Piri
Zsolt követte, aki a Leier Hungária Kft.
képviseletében mondott rövid beszédet.
A köszöntők után az ünnepélyes szalagátvágásra is sor került. A megnyitó
után a fiatal sportolók vették át a terepet, akik Varga Jenőnek, a skate elismert
szakértőjének kommentálásával tartottak látványos bemutatót. A fiúk magabiztosan és balesetmentesen mutattak
be különböző gyakorlatokat, trükköket.
Az átadó utolsó programjaként pedig
egy háziverseny került megrendezésre,
ahol a nevezők gördeszka, roller és kerékpár kategóriákban mérték össze tehetségüket és felkészültségüket.
»NN
bajnokesélyes csapatot is fogják képezni. A Haladás VSE utánpótláskorú csapata nem kért licencet az új idényre, a
Magyarszecsőd pedig még nem biztos,
hogy vállalja a játékot, úgyhogy a kieső
helyen zárt együttesek közül (Kőszeg,
Bük, Kemenesmagasi) még elképzelhető, hogy a Kemenesmagasi is folytathatja
az első osztályban. Köszönhető ez annak
is, hogy a három megyei II. osztályú csoportnak már nemcsak bajnokai, hanem
az élmezőnyben végzettek mindegyike sem vállalta a magasabb osztályt.
A szombathelyi csoport rendben van, ott
a végig kiélezett küzdelemben bajnoki
címet szerzett Csepreg húsz év szünet
után visszatér az első osztályba. A körmendi csoport élén a Körmendi Téglagyár SK végzett, nem vállalták érthető
módon a feljebb lépést (két körmendi
csapat lenne a megyeiben ugyanis),
így az egy pont hátránnyal ezüstérmet
szerzett Rábatótfalu lehet majd az ellenfelünk jövőre. A „mi” csoportunkból
a sárvári csoportból sem a bajnok Gérce,

sem a második helyezett Ikervár nem
lépett feljebb, így maradhat hely a Magasinak. Részben már ejtettünk szót a
celli együttesről, de a legfontosabb hír
még hátra van: a bronzérmet szerzett
gárda vezetőedzője, Hegyi László időhiány miatt nem vállalta tovább az edzői
feladatot, ugyanis még játszik Ausztriában és utánpótlásedzőként is dolgozik Szombathelyen. Munkáját a szintén
Szombathelyen utánpótlásedzőként is
dolgozó Koman Vladimir veszi át, aki
játékosként is maradandót alkotott, de
az ő nevéhez is köthető a Lurkó képzés,
aminek szombathelyi egyesületét 1996ban hozták létre. Ennek a képzésnek a
sikerességét jól jellemzi két korábbi,
már a felnőtt válogatottban is szereplő
tanítvány pályája Kovács Istváné és saját fiáé, Koman Vladimiré. Magának a
csapatnak a magja örömünkre együtt
marad, kérdőjelek még vannak, de augusztusra kiforrják magukat az események, mint eddig még mindig.
»dotto

senyt, kettejük párharca pontegyenlőséget hozott, de az egymás elleni meccs
megnyerése a Csütörtöknek hozta meg
a bajnoki címet. A harmadik helyezett a
Szivacsok csapata lett, a további sorrend:
Komplett Lábcsere, Vasi Tallér, Esély SE,
Szalai Szaki és zárásként a DC Ördögei.
A torna gólkirálya Marsai Máté lett (Vasi
Tallér) 21 góllal, második helyen egyező találatszámmal Dobány Gábor (Csütörtök) és Marsai Milán (Merse Amigo)
osztozott 15-15 góllal. A tizenegyedik alkalommal megrendezett Vulkán fesztivál

a szokott helyszínen a CVSE műfüves pályáján került megrendezésre. Szombaton
az Old Boys és a férfi kategória versenyei
zajlottak. Az öregfiúk mezőnyében négy
csapat indult, a három „hazai” csapat
előtt a veszprémi Légrádi Építők vitték el
a kupát. A férfi kategóriában a tíz csapat
versengésében egy alapjában véve celli formáció nyert GeraZoli személyében.
Vasárnap az öt női csapaté volt a pálya,
a legharciasabbak a Pecöli Amazonok
lettek, az UFC Celldömölk 2000 és az Alsósági Tigrisek előtt.
»dotto
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Utánpótlás csapatok mérkőztek
Immár második alkalommal került megrendezésre a
Mészáros Ferenc labdarúgó emléktorna. A versenyen
ezúttal is több korcsoportban, női és férfi kategóriákban
mérkőztek meg a csapatok.
A CVSE sporttelepén került megrendezésre a II. Mészáros Ferenc
kispályás labdarúgó-torna. A kétnapos rendezvény lebonyolítására június 21–22-én került sor. „Tavaly jött az ötlet – néhány barátommal –, hogy szervezzünk Celldömölkön több korosztálynak
is utánpótlás labdarúgó-tornát, mivel a 2000 Celldömölk UFC
és a Celldömölk VSE egyesülete is komoly létszámú utánpótlás csapatokkal rendelkezik. Minket is hívnak számtalan helyre
megyén belül, megyén kívül, ezért mi is úgy gondoltuk így a
tanév végén, hogy rendezünk a hétéves korosztálytól a tizennyolc évesig bezárólag egy nagyobb szabású tornát” – mesélt
az előzményekről Velencei Tibor, a torna egyik fő szervezője. Tavaly 37 csapat mérkőzött a versenyen, és a szervezők örömmel
tapasztalták, hogy nőtt a népszerűségük, mivel idén összesen
57 nevezés érkezett. A megmérettetésre minden korosztályból jelentkeztek csapatok, így pályákon kora reggeltől egészen

késő délutánig szoros ütemben váltották egymást a mérkőzések. A verseny díjai korcsoportonként kerültek kiosztásra, így
az eredményhirdetések a két nap során folyamatosan zajlottak.
Az egyre magasabb nevezésszámok és a csapatok lelkesedésének köszönhetően a szervezők abban bíznak, hogy a későbbiekben a Mészáros Ferenc emléktornának is hagyománya lehet
majd a városban.
»nÉmeth nóra

Asztalitenisz eredmények
A 2013/2014-es bajnoki év ismételten sikeresnek mondható.
Az Extra Ligás csapat sorozatban ötödször lett országos bajnok, a Klubcsapatok Szuperligájában pedig először sikerült
ezüstérmet szereznie. A Klampár Tibor által irányított együttesben Fazekas Péter, Nagy Krisztián és Szita Márton szerepelt. A következő idényre átalakul a csapat, Fazekas Péter
mellett Kosiba Dániel és Ecseki Nándor fog játszani.
Az NB II-ben versenyző csapatunk az előkelő 2. helyet érte el,
s ugyancsak ezüstérmet szereztünk az NB III-ban és a megyei
I. osztályban is. Ezeken kívül még van egy 5. helyezett gárdánk az NB III-ban. Utánpótlás korosztályban nagyot léptünk
előre. Az országos ranglistákon is megjelentek játékosaink, és
folyamatosan érkeznek edzésekre a gyermekek.
»LT

I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

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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Celldömölki munkára Személy és Vagyonőröket
keresünk képzési lehetőséggel.
Az állás betöltésének feltételei:
– érvényes vagyonőri igazolvány
– 2012. évi CXX. törvény értelmében a vizsgázási
kötelezettségről szóló tanúsítvány
– jó kommunikáció készség
– udvarias, rendezett megjelenés
– számítógépes ismeretek
– vagyonvédelmi rendszerek ismerete.
Előnyt jelenthet:
– fegyvervizsga bizonyítvány
– már meglévő érvényes orvosi és pszichológus
alkalmassági papír
– feddhetetlenségi igazolás lőfegyverekről és
lőszerekről szóló 2004.évi XXIV.törvény 3/A.
Jelentkezés:
– munkanapokon 09-16 óráig a 06-30-612-75-66
telefonszámon vagy
– fényképes önéletrajz küldéssel az alábbi email
címre: allas@protective.hu
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ELEKTRO DISZKONT

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!

Angol zenészek vendégeskednek
Két kiváló angol zenész, Ian Anderson és Roddy Clenaghan
lesznek a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület és
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület vendégei a 2014.
július 14-én (hétfőn) 18 órakor a Kemenesaljai Művelődési Központban kezdődő programján. Ian Anderson karrierje:
négy évtizedes, alapító tagja volt a Blue Jam jazztriónak, közösen turnézott például az Iron Maiden-es Nicko McBrainnel,
Celldömölkön saját szerzeményeit énekli. Roddy Clenaghan
skót énekes és gitáros, a kortárs balladaéneklés mesterének
nevezik, a skót népdalok és népballadák mellett Bob Dylan
dalait is hallhatjuk tőle.

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
Betöltendő pozíció: LOGISZTIKAI MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- szakirányú végzettség és/vagy logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat
- tárgyalóképes német nyelvtudás
- Office programok ismerete
- jó szervezőképesség
- önállóság, gyors döntési képesség
- egyműszakos munkarend
- önálló, precíz munkavégzés
Feladatok:
- logisztikai folyamatok tervezése, optimalizálása
- logisztikai projektek koordinálása, dokumentálása
- a szükséges raktározási dokumentációk készítése, vezetése
- kapcsolattartás a társüzemekkel, ebm-papst gyáregységeivel
Előnyök:
- SAP ismeret
- angol nyelvtudás
- hasonló területen szerzett tapasztalat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Betöltendő pozíció: ANYAGÖSSZEÁLLÍTÓ-RAKTÁROS/CELLDÖMÖLK
Betöltendő pozíció: RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ/CELLDÖMÖLK

Elvárások:
- Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Stressztűrés, flexibilitás, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes jogosítvány (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)
Feladatok:
- Alkatrészek komissziózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári kézi anyagmozgatás- Raktári gépi-és kézi anyagmozgatás, adminisztrációk
elvégzése (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)

Betöltendő pozíció: OPERÁTOR/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- 8 általános végzettség
- 3 műszakos munkarend vállalása
- Jó kézügyesség
- Megbízhatóság

Előnyök:
- Celldömölk és/vagy környéki lakhely
- Elektronikai termékek gyártása területén szerzett tapasztalat
- Középfokú végzettség
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Betöltendő pozíció: GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- Középfokú műszaki végzettség
- MS Office és SAP ismeret
- Pontosság, precizitás

Feladatok:
- A termelés közvetlen műszaki támogatása, mérések és elemzések elvégzése a gyártási
folyamattal kapcsolatos minőségi jellemzők biztosítása érdekében
- A termelő berendezések folyamatos működésének biztosítása és megelőző karbantartása
- Gépek általános állapotának folyamatos ellenőrzése
- Berendezések paramétereinek mérése (típusváltás engedélyezése), gép-és folyamatképesség mérésének elvégzése
Előnyök:
- Német nyelvismeret
- Minőségbiztosítási szabványok és módszerek ismerete
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amit nyújtunk:
- Hosszú távú munkalehetőség
- Korszerű munkahely
- Korrekt bér és juttatási rendszer
- Szakmai fejlődés

Cím: Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk Építők útja 8.
Jelentkezés: Személyesen, a Cellcomp Kft. portáján felvehető jelentkezési lap
kitöltésével, illetve elektronikus úton: A Cellcomp honlapjáról (www.cellcomp.hu),
letölthető jelentkezési lap kitöltésével, küldésével, vagy önéletrajz küldésével, a
következő e-mail címre: info@cellcomp.hu
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IZSÁKFAI FALUNAP
2014. július 12. (szombat)
15:00 óra
13:00
15:00
15:30
16:00
16:15

Falunapi labdarúgó-mérkőzés
Mesemusical dalok Geiger Nikolettától
a Kemenesalja Néptánccsoport műsora
az Ultraviolák bábcsoport előadása
Köszöntőt mond: Fehér László, Celldömölk
város polgármestere
Erdélyi Antal, az Alsóság-Izsákfa
Részönkormányzat vezetője
16:30 Népszerű musicalrészletek Geiger Nikoletta
tolmácsolásában
16:45 Nosztalgia zene Kapui Gyulával
17:30 Slágerek Geiger Nikoletta előadásában
18:00 a Flame együttes műsora
19:00–02:00
Falunapi bál, zenél: Radányi Károly
20:00 Fellép a GERI BETLI DUÓ
15:00 órától óriáscsúszda és játszóház
várja a gyerekeket.
17:00–19:00 Vacsora a faluház parkjában.
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