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"MALOM – FIA"
VASÁRNAPI VÁSÁR
2015. JÚNIUS 7. 9.00–17.00
OSTFFYASSZONYFA, HEGYALJAI U. 15.
(RÉGI MALOMÉPÜLET)

TERMELŐI VÁSÁR, KÉZMŰVES
KIRAKODÁS, BOLHAPIAC EGY
IDŐBEN, EGY HELYEN!
KÜLÖNLEGES KÖRNYEZETBEN,
NYÁRON HŰTÖTT, TÉLEN FŰTÖTT
ÉPÜLETBEN VÁSÁROLHATSZ...
...SŐT ÁRUSÍTHATSZ!!!
VÁRUNK SZERETETTEL!!!
Érdeklődés, árusok bejelentkezése
Telefonon: naponta 17–19 óráig 30/871-3023 ill. 20/369-8486
Emailben: a malomﬁa@gmail.com címen
MI NEKED LOM, AZ MÁSNAK KINCS, NINCS ITT OLYAN, AMI NINCS.
MI NEKED KINCS, AZ MÁSNAK LOM, ÚJRA ITT AZ ALKALOM.
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Celldömölkön járt a holland nagykövet-helyettes
A celldömölki Antók Nyomdába látogatott 2015. május 13-án Elzo Molenberg,
a Holland Királyság Budapesti Nagykövetségének nagykövet-helyettese. A
diplomata elmondta, aktív kapcsolatot
ápolnak a holland tulajdonú cégekkel,
hiszen számukra fontos, hogy személyesen győződjenek meg arról, hogy
ezeken a munkahelyeken az alkalmazottak megfelelő körülmények között
dolgozhassanak. Dr. Hochbaum Pál, az
Antók Nyomda ügyvezető igazgatója
beszámolt arról, hogy a céget Antók
Zoltán alapította 1994-ben. Az üzem
kizárólag négyszínes ofszettermékek
gyártására specializálódott, ahol a
nagy példányszámú heti kiadványok,
szórólapok, reklámújságok képezték
mindig is a nagy volument. A nyomda Hollandia legnagyobb nyomdaipari
konszernjének, a Roto Smeets De Boer
csoport tulajdonába került. Mivel Magyarország piaca nem túl nagy, Celldömölk pedig közel fekszik a nyugati
határhoz, de Szlovéniától és Szlovákiától sincs távol, a kis távolság, a jó
minőség és a hatékonyság miatt exportképesek a magyar kereskedelmi

nyomtatványok Ausztriában és Szlovéniában is – éppen ezért mintegy 75%ban exportra termelnek. A városban a
nagyobb munkaadók közé tartoznak,
hiszen 70 dolgozót foglalkoztatnak.
Terveik között a régi nyomdagépek lecserélése áll. A megbeszélésen Fehér

László, Celldömölk város polgármestere bemutatta a nagykövet-helyettesnek a város földrajzi adottságait,
gazdasági helyzetét egyaránt. Szóba
kerültek továbbá a városunkban rejlő
lehetőségek, turisztikai fejlesztések és
»LOSONCZ ANDREA
további tervek is.w

Pályázattal növeli az esélyegyenlőséget az önkormányzat
Esélyegyenlőségi akciókkal kapcsolatosan nyert pályázatot Celldömölk
város önkormányzata. A program tartalmát 2015. május 28-án a városháza
nagytermében Kovács István, a BFH
Európa Kft. képviselője ismertette. A
projektben Celldömölk város gesztorságával öt település vesz részt.
Az ÁROP–1.A.3-2014 „Esélyegyenlőségi
akciók és szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban” c. projektkiírás célul
tűzte ki az olyan modell-jellegű együttműködési programok támogatását,
amelyek célja az egy járáshoz tartozó
települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és
megerősítése a társadalmi felzárkózást
elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi
programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely települések által
ellátott – koordinációs tevékenység
megvalósításával. A program konkrét céljai között szerepel a generációk
közötti együttműködés fejlesztése, az
egészségművelés és egészségtudatosság szintjének növelése, a család
intézményének újbóli felértékelése, a
többségi társadalom érzékenyítése a

fogyatékossággal élők elfogadása érdekében, az energiatudatosság növelése.
A szervezők ezeket különböző interaktív rendezvények, egészségművelési
programok, szülőklubok, életvezetési
tanácsadások, tájékoztató fórumok, érzékenyítő tevékenységek által szeretnék megvalósítani. Az önkormányzat és
intézményei mellett kiemelten fontosnak tartják a civil, egyházi és vállalkozói
szervezetek aktív részvételét, hogy minél szélesebb körű partnerség alakuljon
ki a járásban. A program megvalósításától a szakemberek azt várják, hogy
kialakításra kerül az esélyegyenlőségi
programok végrehajtásához szükséges
szolgáltatási és intézményi együttműködés valamint párbeszédek rendsze-

re a celldömölki járásban, kialakul és
megerősödik a társadalmi párbeszéd,
elkészül a járáson belül felmerült és a
települések együttműködését igénylő
problémák komplex kezelését megalapozó esélyteremtő programterv, valamint hogy sikeres esélyegyenlőségi
akciók valósulnak meg, amelyek megalapozzák a partnerek fenntartható
együttműködését.
A programra elnyert támogatás közel
34 millió forint, 100%-os támogatási
intenzitású, időtartama 2015. április
»LA
1–2015. november 30.
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Beszámolók és értékelésük a képviselő-testületi ülésen
2015. május 28-án tartotta soron következő ülését Celldömölk Város Képviselő-testülete. Az ülésen először a
Celldömölki Rendőrkapitányság beszámolója került sorra. Dr. Palkó Andrea
alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Celldömölki Rendőrkapitányság vezetője röviden ismertette a beszámoló tartalmát,
majd az ülésen szintén jelen lévő dr.
Tánczi Tibor ezredes, bűnügyi igazgató
értékelte a beszámolót megállapítandó,
hogy a város szerencsére még mindig a
béke szigeteként aposztrofálható. A képviselők megtették észrevételeiket, és
egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
Ezután Fehér László polgármester beszámolt a két ülés között történtekről, majd
a képviselő-testület az önkormányzati
cégek 2014-es beszámolóit hallgatta

meg és értékelte. A Vulkán Gyógy- és
Élményfürdő Üzemeltető Kft. a tervezett
veszteséggel zárta a mérlegét, melynek
okai között szerepel a fürdő fejlesztésé-

Tűzoltó versenyen az önkéntes egyesületek
Május 23-án önkéntes tűzoltó egyesületek versengtek egymással Alsóságon. A szakmai megmérettetésre
a celldömölki és a sárvári járás önkéntes csapatai, közel kétszáz fő nevezett.
Az idei évben Celldömölkön került
megrendezésre a Sárvár környéki Önkéntes Tűzoltó Egyesületek versenye,
a rendezvénynek ezúttal az alsósági
sportpálya adott otthont. Habár a május 23-i verseny ideje alatt nem kedvezett az időjárás a résztvevőknek, az
önkéntes egyesületek azonban hiánytalanul megjelentek, és a zuhogó esőben is töretlen lelkesedéssel hajtották

végre a kijelölt feladatokat. „Összesen
15 csapat mérettette meg magát a versenyen, mely két részből áll. Egyrészt
egy stafétafutásból, ahol a stafétát egy
tűzoltó sugárcső helyettesíti, és ezzel
kell a csapattagoknak különböző feladatokat végrehajtaniuk. Ezt követi egy
vizes szerelés, mely során kismotorcsővel szimulálják a versenyzők a tűzoltás
folyamatát” – tájékoztatott a verseny
részleteiről Kovács Levente tűzoltó alezredes, a Sárvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője. A versenyhez
kora reggel kilenckor sorakozott fel a
15 önkéntes egyesület, majd a rendezvényt hivatalosan is megnyitotta Pintér Richárd, a Sárvári Hivatásos

Nyugdíjas vasutasok regionális találkozója

Idén – immár hagyományszerűen –
május 30-án került sor a Dunántúli
Nyugdíjas Vasutas Klubok Kulturális

Találkozójára Celldömölkön. A rendezvényen a nagykanizsai, a soproni, a
szombathelyi, a székesfehérvári, a tapolcai, a pécsi és természetesen a helyi, kemenesaljai klubok vettek részt.
Az esemény megnyitásaként először
Fehér László polgármester mondott beszédet, aki fontosnak tartotta kiemelni,
hogy Celldömölk egykori jelentős vasúti csomópontként máig alkalmas az
ilyen jellegű nyugdíjas szakszervezeti
közösségek összekovácsolására. Fehér
László példamutatónak és egyedülállónak nevezte a nyugdíjas szakszervezet
működését és összetartását. A köszöntőt követően Horváth László mondott
rövid beszédet. „Mi, hagyományőrzők

nek többszöri csúszása, emiatt az átalakítás után a fürdő csak áprilistól fogadhatta
látogatóit, a gyermekvilág viszont csak
az év utolsó hónapjában nyitotta meg
kapuit. Működési jellemzőit tekintve
azonban a Vulkán fürdő időarányosan
az előző éveket meghaladó látogatói és
árbevételeket produkált. A jogszabályi
környezet megváltozása miatt zárt negatív mérleggel a Celli HUKE Kft., de üzemi
üzleti tevékenységből eredő veszteségének pótlására egyedi kérelmet nyújtott
be a Földművelésügyi Minisztériumhoz,
mely kérelem pozitív elbírálásában részesült, a támogatási szerződés folyamatban van. Ezután elfogadásra került a
Kemenesvíz Víziközmű Kft., a Cellenergo
Kft., valamint a Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója is. »LA
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka,
Kovács Levente a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, valamint
Fehér László, Celldömölk polgármestere. A megnyitó után egymás után álltak
a rajthoz az önkéntes csapatok, hogy
összemérhessék rátermettségüket és
szakmai felkészültségüket. A versenyfeladatokban természetesen kiemelt
jelentősége volt a csapatmunkának is,
hiszen a tűzoltók munkájának az egyik
legmeghatározóbb eleme a bajtársiasság, és az egymás iránti bizalom. Az
önkéntes tűzoltók versenyét szakmai
figyelemmel kísérték végig a sárvári
kirendeltség és a celldömölki tűzoltóság munkatársai. A május 23-i verseny
legeredményesebb csapata a későbbiekben pedig részt vehet majd a sorozat
megyei fordulóján.
»NN
nagyon vigyázunk arra, hogy foglalkozzunk az emberi kapcsolatok felfrissítésével. Ezért szervezzük meg minden
évben a találkozóinkat, hogy hasznosan
töltsük együtt az időt, és a közösségi
szellem továbbra is vonzó maradjon
tagjaink számára”. Horváth László után
a KMKK igazgatója, Pálné Horváth Mária
köszöntötte a megjelenteket, örömét
fejezve ki aziránt, hogy a művelődési
ház évről évre helyet adhat a klubok
találkozójának. A beszédeket zenés,
táncos kulturális műsor követte, melyben közreműködött többek között a
Kemenesalja Néptánccsoport, akik népi
táncaikkal szintén a hagyományőrzés
jelentőségét erősítették a közönségben.
A műsorok után kötetlen beszélgetés és
szórakozás várt a találkozó résztvevőire.
»NÉMETH N.
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Új elemekkel és élményekkel várja vendégeit a Mesteri Termálfürdő
2015. május 15-én tartották a Mesteri
Termálfürdő beruházási átadóját. A rendezvényen jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő, Majthényi László, a
Vas megyei közgyűlés elnöke, Marton
Ferenc és dr. Kondora Bálint, a megyei
közgyűlés alelnökei, Fehér Ferenc, a
Sághegy Leader Egyesület elnöke, Fehér László, Celldömölk város polgármestere, valamint Patyi Gábor, a Mesteri
Termálfürdő tulajdonosa üzemeltetője.
Elsőként Patyi Gábor, a Mesteri Termál
Kft. ügyvezetője, a fürdő tulajdonosa
köszöntötte az egybegyűlteket a rangos
eseményen. Beszédében összefoglalta a
mesteri fürdő történetét: a 60-as években olajkutatás céljából végeztek mélyfúrást a területen, ahol ha olajat nem
is, de hasonló vagy ugyanolyan értéket
képviselő termálvizet viszont találtak.
A termálvízre alapozva 1968-tól fürdőt
építettek ki: ekkor egy 200 m2, 1973ban egy több mint 300 m2-es medencét
adtak át. A termálfürdő az 1800 méteres
mélységből feltörő 72 fokos termálvízre
települt. A kutak vize a kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos termálvizek
csoportjába tartozik, és nagyon kedvezően befolyásolja a mozgásszervi, reumás panaszokat. Magas szénsavtartalma
révén kedvezően hat a vérkeringési zavarokra is. Patyi Gábor elmondta, hogy
kezdetben a téli időszakban a termálvíz
áldásos hatását a fóliakertészet terüle-

tén igyekeztek kihasználni, de egyre nagyobb igény jelentkezett kempingezésre,
s hogy ez valóra válhasson, a későbbiekben a valamikori fóliakertészet helyén
kempinget alakítottak ki, ami szinte mindig teltházzal működik. A 90-es években
a közeli fürdőhelyek jelentős mértékű
beruházásai miatt Mesteri látogatottsága
csökkent – hogy a látogatók számát növeljék, építették meg a kiszolgáló épületet. A fürdő kapujára azonban rákerült az
eladó tábla. Patyi Gábor korábban kivitelezőként dolgozott a helyszínen, és mivel
látott benne fantáziát, és közel állt hozzá
a létesítmény, megvásárolta. Elindították
a fejlesztéseket, amelyhez a támogatást
a Sághegy Leader Egyesület adta. Fehér
Ferenc, a Sághegy Leader Egyesület elnöke elmondta, hogy 60%-os támogatási
intenzitású vállalkozói célú, a versenyké-

pesség javítását célzó intézkedések kategóriájában tudtak támogatást nyújtani a
termálfürdő számára.
Ágh Péter orsszággyűlési képviselő köszöntötte Patyi Gábort, a fürdő tulajdonosát és üzemeltetőjét, és elmondta:
üdvözlendőnek tartja az egészség megtartását szolgáló beruházásokat, amilyen
a mesteri fürdőé is.
Majthényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke is elégedettségének adott
hangot, amikor azt mondta: jó volt ide
megérkezni. A korábbi fürdőlétesítés
megalapozta a jelenlegi állapotokat, hiszen most már elmondható, hogy itt minden a vendégek kényelmét szolgálja. Ez
érezhető a vendégszám növekedésén is,
hiszen az elmúlt öt évben megduplázódott a vendéglétszám. Ezentúl már nemcsak az idősebbek kényelmét szolgálja a
létesítmény, hiszen a gyermekpancsolóval való bővülés kedvez a kisgyermekes
családoknak is. Fehér László, Celldömölk
város polgármestere felhívta a figyelmet
arra, hogy noha öt kilométerre Mesteritől, Celldömölkön is működik egy jól
bejáratott fürdő, gyógyászati és egyre
bővülő wellness-részleggel, de sokan
mégis a családias hangulatú Mesteri
Termálfürdőt választják célpontul, ha pihenni szeretnének – talán éppen méretei miatt.
Az ünnepségen Bodorkós Imre római
katolikus plébános áldotta meg az épületet.
»LOSONCZ ANDREA

Adalék a Mesteri Termálfürdő történetéhez
A Vas Népe tudósításából és a városi tv híradójából értesültem arról,
hogy felavatták a Mesteri Termálfürdő
újabb létesítményeit. Örömérzés tölt
el, mivel hosszú éveken át az akkori
lehetőségek, anyagi források mellett
részese lehettem a fürdő és az üdülőterület, valamint a község fejlesztésének. Megteremtettük a szükséges
energiaforrásokat, villamosenergia- és
vízbázisokat, az ivóvízellátást és más
kapcsolódó létesítményeket, pl. útépítés, csapadékelvezetés. Talán kevesen
vagyunk már, akik személyesen vezető
pozícióban közreműködően vagy más
minőségben részt vettek a fürdő építésében. Volt egy kritikus időszak, amikor a végleges bezárás fenyegette a
fürdőt, az egyetlen, még az olajkutatók
által lezárt és megcsapolható melegvi-

zes kút eltömődése miatt. A mélyművelésű bauxitbányászat következtében
az omlás 1400 m körüli mélységben
elzárta a kutat. Nem volt már a csurgó
víz elegendő a meleg medencék megtöltéséhez. Más vidékeken is súlyos
károkat okozott ez a körülmény. Pl. tapolcai tavasbarlang, hévízi tó stb. Szükségessé vált egy új termálkút fúrása. A
munka megszervezése, koordinálása
reám hárult, amit sikerült megoldani.
A ma már biztonságos 2000 m mély
termálkút, kitűnő kémiai összetételben, bővizűen szolgálja a fürdőt, alapot
adva a későbbi fejlesztéseknek. Idős
korom és egészségügyi problémáim
miatt ma már csak ritkán látogathatom
a fürdőt. Folyamatban van a fürdő és
üdülőtelep történetének feldolgozása. Remélem, jut elég időm a munka

befejezésére. Akik a fenti munkámat
ez ideig segítették és közreműködtek,
azoknak megköszönöm munkáját, és
várom azok javaslatát, akik ehhez hozzá tudnak járulni.
Gratulálok a fürdő mai fejlesztőinek,
különösen Patyi Gábor úrnak bátor,
kezdeményező és megvalósító munkájához, elképzelései realizáláshoz.
Azoknak is szól a gratuláció, akik kivitelezték a szép és igényes épületeket, berendezéseket. Remélem, hogy
Kemenesaljának, a Ság hegynek és a
város környékének a megújult és szép
Mesteri Termálfürdő sokáig nyújt lehetőséget kikapcsolódásra, gyógyulásra,
pihenésre. Ehhez kívánok az ideérkezőknek jó egészséget, tartalmas itt tartózkodást!
»SZEMENYEI LÁSZLÓ, NYUGDÍJAS TANÁCSELNÖK
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Cipész a város szélén…
Imre Balázs 2014 októbere óta javítja
fáradhatatlanul a Celldömölk és vonzáskörzetében élő lakosok elnyűtt cipőit a város határában található zsúfolt
műhelyében. A cipészettel gyermekkora óta szoros kapcsolatot ápoló fiatal
szakemberrel életútjáról, műhelyéről,
tevékenységéről beszélgettem.

– 1975-ben születtem Celldömölkön.
Édesanyám egészségügyi dolgozó volt,
jelenleg nyugdíjas. Édesapám, Imre Béla
neve a helyi lakosok számára ismerősen
csenghet, hisz a város ismert és elismert
cipésze, aki a tavalyi évben adta át a stafétabotot számomra. Középfokú tanulmányaimat Szombathelyen végeztem a 411.
sz. Oladi Szakmunkásképző Iskolában,
ahol megszereztem a szakma gyakorlásához szükséges végzettséget.
»Nem csak cipészettel foglalkozol…
– Most már közel tíz éve dolgozom egy
helyi nagyvállalatnál mint raktáros, a cipész mesterség pedig a másodállásom.
Bár teljesen különböző tevékenységeket
ölelnek fel, mégis mindkét munkakörben jól érzem magam. A két munkahely
megléte azonban egyenesen arányos a
szabadidőm lényeges csökkenésével, de
szükségesek ahhoz, hogy családom számára megfelelő életszínvonalat biztosítsak. Feleségem, Renáta így tud kellő időt
tölteni gyermekeink nevelésével, ugyanis
három fiunk van. Balázs 14 éves, Barnabás 8. Ők már a gimnázium és az általános iskola padjait koptatják, Bálint viszont
még csak 5 éves, így óvodába jár.
»Miért döntöttél úgy, hogy folytatod
édesapád életművét és az általa kitaposott ösvényre lépsz?
– Tulajdonképpen édesapám révén egész
gyermekkoromtól fogva végigkísérte életemet a cipész mesterség valamilyen formában, sikeresen el tudtam lesni tőle a
szakma minden csínját-bínját. Már óvodás
korom óta imádtam a műhely közegét,
10-11 évesen pedig már tudtam cipőt
sarkalni. Szakmai gyakorlatom nagy részét is édesapám műhelyében töltöttem,

az igazi tapasztalatokat nem az iskolában
szereztem, hanem az ő kiváló szakmai
ismereteiből merítettem. Tavaly októberben „vettem át tőle” a szakma gyakorlását megromlott egészségi állapota miatt,
bár ha rajta múlna, még mindig szívesen
dolgozna. Rengetegen állítanak meg az
utcán engem és feleségemet is, hogy elmondják, mennyire hiányzik ő és munkája az embereknek.
»Nem csak cipők javításával foglalkozol…
– Szinte mindent javítok, ami a szakma
keretei között lehetséges. Így például
néha egy-egy táska vagy öv, továbbá más
bőrből készült dolgok is a kezeim közé
akadnak, de leginkább cipőkkel fordulnak
hozzám.
»Milyen eszközökkel dolgozol? Honnan
szerzed be alapanyagaidat?
– Hagyományos cipészeszközökkel dolgozom. Ezek közül is a legalapvetőbb kellék
a varrógép, kézi szerszámaim pedig édesapám szerszámai. Ezek az idő múlásával
sem amortizálódnak túl sokat, minőségük
a mai napig nagyon jó, persze csak akkor,
ha az ember vigyáz rájuk, így lehet velük hosszú távra tervezni. Jómagam anno
még ezekkel tanultam a mesterséget. Az
anyagokat leginkább Pápáról szerzem be,
de az interneten is nagyon sokat kutatok,
igyekszem nyitottan, új perspektívákon
keresztül szemlélni a szakma elemeit.
»Egy átlagos héten mennyi időt töltesz a
műhelyben?
– Minden nap dolgozom. Ha hazaérek
a munkából, utána irány a műhely, sőt
rengetegszer előfordul az is, hogy még
munkába indulás előtt is akad egy-két
tennivalóm. Tulajdonképpen szinte az
összes szabadidőmet a cipők javítására
szánom. „Sőt még az alvásra szánt idejét
is” - mondja halkan Szücs Renáta, Balázs
felesége. Családom támogatása nélkül a
két munka összeegyeztetése és sikeres
kivitelezése lehetetlen lenne.
»Mit gondolsz, a mai fogyasztói társadalomban mennyire kifizetődő cipésznek lenni? Tapasztalatod szerint inkább javíttatnak
vagy új lábbelit vásárolnak az emberek?
– Mindenki javíttat, így a tehetősebbek is.
Orvosoktól ügyvédekig mindenki megfordul itt, sőt az utóbbi időben már legalább
heti egy német vagy osztrák kuncsaftom
is van. Ha valakinek van egy szeretett cipője, azt nem dobja csak úgy el. Sokan
jönnek más városokból is, pl. Pápáról,
Sopronból, Szombathelyről. Bár ezeken a
településeken akad elvétve egy-egy cipész, mégis sokan utaznak hozzám Celldömölkre áraim és az elkészült lábbelik
minősége miatt.

»Szerinted mitől válik egy cipész igazán jó
cipésszé?
– Szeretni kell a szakmát. Több ismerősöm
is van, aki bár elvégezte a mesterséghez
tartozó képzést, mégsem dolgozik cipészként, mert nem szereti. Szívvel-lélekkel
kell csinálni, így válik valódi hivatássá,
mely egyébként igazán változatos és érdekes, mivel nincs két egyforma munka.
Természetesen nem könnyű szakma. Azon
túl, hogy sokrétű szaktudást követel, rengeteg türelmet, áldozatos és kitartó munkát igényel. Két alapelvem van: a minőség
és a pontosság. Úgy gondolom, hogy aki
ezekre nem törekszik, jó cipész nem lehet. Ha egy olyan cipőt hoznak hozzám,
amit nem látok megjavíthatónak, nem
áltatom a tulajdonosát. Arra törekszem,
hogy a kezeim közé került lábbelik a lehető legszebb állapotban kerüljenek vissza
birtokosukhoz. Fontosnak tartom továbbá
a fejlődésre való hajlandóságot, hiszen
mint minden, a cipők is és egyben a szakma is folyamatosan változik.
»Megfigyeléseid szerint mennyire figyelnek oda az emberek a lábuk egészségére?
– Két véglet van. Aki megteheti, nyilván
megveszi a drágább, komfortosabb cipőket, amik jót tesznek a lábnak. A másik
véglet pedig használt cipőket vásárol. A
kettő között helyezkednek el az olcsóbb,
de új, kevésbé jó minőségű cipők. Ezek a
leggyakoribbak. Használt cipők esetében
felmerülhet az a probléma, hogy a javítás
többe kerül, mint maga a pár száz forintért turkált cipő. Előfordul, hogy gyógyászati cipőket hoznak be hozzám, jelenleg
is találhatunk pár ilyen darabot a műhelyben. Ezek javítása speciális ismereteket
igényel.
»Hogyan érhetnek el téged?
– Hétfőtől szombatig 10 és 15 óra között
várom eddigi és leendő kuncsaftjaimat a
Pápai út 26. szám alatt. Két munkahelyem
összeegyeztetése nem könnyű feladat,
így kérem a nyitvatartási időpontokhoz
való lehető legnagyobb igazodást.
»NÉMETH ALÍZ

Nyereményjáték
Az Új Kemenesalja 9. számában
megjelent kérdésének megfejtése: Szergényi Zöldítő Szociális Szövetkezet. Szerencsés nyertesünk:
Kerék Józsefné, Celldömölk, Liszt
Ferenc u. 26. Nyertesünknek gratulálunk! Nyereményét, a Sarlós Virág által felajánlott kézzel készített
szappancsomagot a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár recepcióján veheti át.
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A Balaton-felvidéken kirándultak az egyesület tagjai
2015. május 17-én a Balaton-felvidéken jártak az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjai. A tartalmas, jó
hangulatú kirándulás a közösség építését szolgálta.
Az egyesület tagjainak útja először a
Káli-medence kapujának őréhez, a Hegyestűhöz vezetett. A Hegyestű 337 méter magas hegy északi felét az egykori
kőbánya lefejtette, a visszamaradt, közel
50 méter magas bányafal – hasonlóan
a Ság hegyhez – felfedi számunkra az
5-6 millió évvel ezelőtt működött bazalt vulkán belsejét. Ezután a közösségi
helynek is számító káptalantóti piac volt
a következő megálló , ahol a házi szörpöktől, lekvároktól, a különleges sajtokon, olajokon át a fazekas termékekig
minden kapható. Vásárfiával gazdagodva indultak tovább a Salföldre, ahol a
majorban újszülött kiscsacsi napozott. A
megérkezést követően, rövid időn belül
elő is állt a lovaskocsi, amely megkönynyítette az utat, mely a 7 km-re található pálos kolostor romjaihoz vezetett.
A természetvédelmi terület gépkocsival
nem, csak lovaskocsival vagy gyalog lá-

togatható. A kolostor romjai egyébként
páratlan szépségű helyen, egy erdő
tisztásán találhatóak. A gótikus épület
diadalívét az egyik gótikus ablak ívével
együtt a közelmúltban helyreállíttatták.
Bőséges ebéddel és balatoni borokkal
a badacsonytomaji Borbarátok Vendéglőben várták a vendégeket a vendéglátók, majd a kiadós ebéd után jól esett a
séta a Balaton-parton. Hazafelé Tapolcán

még új ismeretség is született egy barátságos lengyel apácával, aki elmondta,
hogy hárman jöttek Lengyelországból,
ő az óvodában, egyik társa a kórházban
dolgozik, harmadik társuk pedig szegényeket istápol. Az egyesület tagjai jókedvűen, friss élményekkel gazdagon
tértek haza, Celldömölkre, hogy ezután
is jó kedvvel folytassák hasznos tevé»LA
kenységüket.

TERMELŐI ÉS AJÁNDÉKTÁRGY PÁLYÁZAT

A Ság hegy Térsége Turisztikai
Egyesület pályázatot ír ki a tourinform irodába tervezett ajándékboltban árusítandó helyi termékek
és ajándéktárgyak forgalmazására.
9500 Celldömölk, Kossuth u. 15.
A pályázat célja:
Az ajándékbolt kínálatának bővítése elsősorban Celldömölk és környéki helyi termelők által készített
minőségi termékekkel és olyan ajándéktárgyakkal, amik méltó módon
népszerűsítik VulkánSágot, a térség
természeti és épített értékeit, vallási
és egyéb hagyományait.

Irányadó termékcsoportok:
• Dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital
• Csomagolt édességáru: mézeskalács
• Lekvár, méz
• Fűszer
• Egyéb hűtést nem igénylő, csomagolt élelmiszer
• Szappan
• Dísztárgy, népművészeti és iparművészeti áru
• Kegytárgy
• Ékszer
• Játék
• Ruházat
• Emlék- és ajándéktárgy
Az elbírálás szempontjai:
• Nem feltétel, de előny, ha a terméken vagy annak csomagolásán
megjelenik a VulkánSág logója
• Élelmiszer esetén feltétel, hogy a
termék elsősorban Celldömölk és
környékén termelt nyersanyagból
álljon
• Előnyt jelent, ha a csomagoló
anyagok újrahasznosított, újra-

hasznosítható, biológiailag lebomló anyagokból készülnek
• Egyediség, esztétikum, eladhatóság
• A pályázat céljának való megfelelés
Jelentkezés módja:
Az árusításra szánt termékből egy
minta leadása 2015. június 29-ig a
Tourinform irodába (9500 Celldömölk, Kossuth u. 15.)
A termékminta mellé csatolandó:
• Az előállítás módjáról szóló rövid
leírás
• A termék összetétele/alapanyaga
• A termék leadásakor kitöltött regisztrációs lap
• Élelmiszer esetén kistermelői regisztráció igazolása
Egy pályázó több termékkel is pályázhat, más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sértheti.
Eredményekről a pályázókat 2015.
július 6-ig a megadott elérhetőségeken értesítjük.
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Éljünk egészségesebben, tudatosabban alsóságon!
A TÁMOP 3.1.4. C-14 Innovatív iskolák
fejlesztése 2. ütem projektje a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg a
Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájában.

A 11.990.000 Ft európai uniós támogatás
az oktatás-nevelés minőségét és hatékonyságát kívánja fejleszteni. A tanárok és
diákok olyan programokon és képzéseken
vesznek majd részt, aminek célja a készsé-

gek és kompetenciák fejlesztése, valamint
az egészség- és környezettudatos magatartás fontosságának erősítése. A projektben nagy hangsúlyt kap a tanórán kívüli
tevékenységek ösztönzése.
A projekt közvetlen célja az együttműködés elősegítése, minél több tanár és diák
bevonása a programokba.
A projekt hosszú távú céljai:
• a pedagógusok szakmai fejlődésének
elősegítése továbbképzésekkel
• sport, idegen nyelvek, környezettudatos
és egészségtudatos ismeretek, magatartás fejlesztése
• a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése
• a diákok egészséges életmódra nevelése
• tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése
• az iskola kollektívájának erősítése
• a jövőben hasonló jellegű tanórán kívüli
tevékenységek szorgalmazása.

A 2015. 05. 15. és 2015. 10. 31. közötti
időszakban erdei tábor, tanórán kívüli szabadtéri mozgásos programok, természet
közeli sporttábor, nyelvi tábor, hátrányos
helyzetű tanulók fejlesztéséhez kapcsolódó program, mindennapos testneveléshez
kapcsolódó sportvetélkedők, egészségnap
programok valósulnak meg. A tevékenységekhez demonstrációs anyagok, szabadidős és sporteszközök, idegen nyelvi
könyvek, szótárak, hanganyagok, fejlesztő
és audiovizuális eszközök kerülnek beszerzésre összesen 1.800.000 Ft értékben.

Innováció az ostffyasszonyfai általános iskolában
TÁMOP pályázatot nyert az Ostffyasszonyfai Petôﬁ Sándor Általános Iskola
Az Új Széchenyi Terv TÁMOP 3.1.4 – 12/2
„Innovatív iskolák fejlesztése” elnevezésű pályázata azon intézményeket célozta meg, amelyek készek a pedagógiai
– módszertani megújulásra. Az ostffyaszszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola
vezetősége és nevelőtestülete megragadta a lehetőséget: sikeres pályázatuknak köszönhetően az elmúlt időszakban
nagy volumenű fejlesztések és programok adtak lehetőséget az iskolában folyó
oktatás színvonalának emelésére.

Az elnyert támogatás 41.944.080 forint,
amely a projekt két éves időtartama alatt
megadta a pénzügyi hátteret ahhoz, hogy
az intézmény valóban innovatív lehessen.
A pályázat összegéből 6 millió forint állt
rendelkezésre eszközbeszerzésre, különféle sportfelszerelések, illetve a programok sikeres lebonyolításához szükséges
eszközök megvásárlására. Gazdagodott
az iskola többek között közlekedési aka-

dálypályával,
horgászfelszerelésekkel,
kerékpárokkal, laptopokkal, sátrakkal és
nagy értékű elektronikai eszközökkel is.
A pályázat nagy hangsúlyt fektetett a
tanulók egészséges életmódra való nevelésére iskolai mozgásprogramok szervezésével. A diákok heti rendszerességgel
úszásoktatáson vettek részt, a sportnapok
szintén a testmozgás iránti igényt voltak
hivatottak erősíteni. A felnövekvő generáció jövőjét meghatározó környezettudatos nevelést segítették a természetközeli
sporttáborok és erdei iskolák, melyeken
a tanulók tapasztalati úton, élményszerűen élhették át az iskolapadban szerzett
ismereteket. A modern világ elvárásainak
megfelelve az iskolai tantárgyak oktatásának fejlesztését szolgálták a nyelvi
vetélkedők és a heti rendszerességű informatika szakkör órái. A dohányzás megelőzését, a családi életre nevelést segítő
foglalkozások a testi és lelki egészség
fontosságát hangsúlyozták. A megszervezendő egészségnapok, a közlekedési és baleset-megelőzési foglalkozások
alapvető elméleti tudáshoz és gyakorlati
tapasztalatokhoz juttatták a tanulókat, a
helytörténeti órákon pedig saját régiójukhoz való kötődésük erősítése volt a cél. A
pályázat lehetőséget adott arra is, hogy
változatos és színvonalas egész napos
iskolai programok szervezésével (diáknapok, gyereknapok) számtalan új élménynyel gazdagodjanak a diákok.

Az innovatív iskola megújulásra kész pedagógusokat is feltételez, akik szakmai
továbbképzéseken gyarapítják majd pedagógiai, módszertani ismereteiket, frissíthetik pedagógiai eszköztárukat változó
világunk új kihívásainak megfelelve.

Az elnyert pályázat legnagyobb értéke
abban áll, hogy az oktatás minden résztvevője: diák, szülő és pedagógus egyaránt „nyertese” lesz az innovációnak,
amely új távlatokat nyit az intézményben
folyó nevelő és oktató munka változatosabbá és színvonalasabbá tételében.
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Az éltető víz
Május 20-án nyílt kiállítás a művelődési központ Móritz Galériáján Az éltető víz
címmel, melyet Horváth Lászlóné nyitott
meg. A kiállítás célja, hogy felhívja a közönség figyelmét a környezeti kérdésekre.
A víz az élet forrása és egyik nélkülözhetetlen fenntartója – az emberi táplálkozás
alapvető része, a legkevesebb káros mellékhatással járó megújuló energiaforrás.
Létezését szinte természetesnek vesszük,
pedig nem árt, ha időnként emlékeztetjük
magunkat a vízről szóló legfontosabb tudnivalókra és arra a szomorú tényre, hogy

Földünk vízkészletét napjainkban egyre
több veszély fenyegeti. A vándorkiállítás
– visszanyúlva a 18–19. századig – megismerteti az ökológiai szempontból is a
természettel kezdetben összhangban élő,
környezetéhez alkalmazkodó, majd azt a
maga hasznára fordító ember sikereit és

kudarcait. Bemutatja a víz sokoldalú szerepét, a mezőgazdaságban és a falvakban történő vízfelhasználás történetét,
felhívja a figyelmet természetes vizeink
védelmére, a vízgazdálkodásban szükséges szemléletváltás fontosságára, valamint a takarékosabb fogyasztási szokások
kialakulásának szükségességére. A tárlaton tablók, installációk, makettek segítik
a víz megismerését. A gyerekek játékos
formában ismerkedhetnek meg a vízzel:
a kiállítás végén a vízzel kapcsolatos feladatlapot tölthetnek ki.
A kiállítás anyaga a Mezőgazdasági Múzeum tulajdonát képezi, június 10-ig tekinthető meg a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár galériáján.
»LA

Apáiról mesélt Kósa Csaba a Kresznerics könyvtárban
Kósa Csaba az édesapjáról és a mostohaapjáról írta az Apáim című regényét,
amely 2013 karácsonyán jelent meg a
Berzsenyi Kiadónál. Az író édesapjának
ősei dunántúli kisvárosi szőlőművesek és
vasutasok, akik minduntalan hiába célozzák meg a polgári életmód elérését. Ő az
első ember a családjában, aki diplomát
szerez. Tartalékos hadnagyként vonul be
a Felvidékre, Kárpátaljára és Erdélybe.
1942-ben kinevezik Esztergom vármegye közellátási felügyelőségének élére.
Az oroszok bevonulása után, 1945 áprilisában Vas megyéből gyalogosan indul

vissza a hivatalába, Esztergomba. A háborút túlélte – 1945 májusában azonban
tífuszjárvány végzett vele. A Horthy korszak hivatalnoka volt, a kötelességtudás,
a szorgalom, a pontosság, a kiszámíthatóság embere. A mostohaapa mindenben
az ellentéte az édesapának. Az édesapa a
Felvidéki és az Erdélyi Emlékérem tulajdonosa, a Felvidékről származó mostohaapa
a Munka Érdemrendé. Ahogy maga a szerző is fogalmazott, egy igazi életművész,
egyszerre gyarló és jószívű ember. Kósa
Csaba ezer szállal kötődik Vas megyéhez,
habár Esztergomban született, egyéves

korától fogva Andrásfán nevelkedett, mai
napig szülőfalujaként is tekint a községre. A május 28-i találkozón a Kósa Csaba
nemcsak Apáim című művét mutatta be
az érdeklődőknek, de számos személyes
anekdotát is elmesélt közönségének. A
színes beszámolókban az író partnere és
egyben moderátora Kozma Gábor, a megyei hírlap újságírója volt. Tőle tudhatták
meg a megjelentek azt az érdekes adatot
is, miszerint Kósa Csaba eddig harminchat
saját kötetet jelentethetett meg, mely
napjainkban Magyarországon szinte kivételesnek számít.
»NN

Városi gyereknap a Szentháromság téren
Számtalan program várja a családokat,
sok országban a gyermekek ezen a napon ingyen léphetnek be a különböző állatkertekbe, vidám- és élményparkokba.
Hazánkban is évente számtalan program
várja a kikapcsolódni vágyó családokat.
Celldömölkön is hagyománya van már a
gyermeknap megünneplésének, ezúttal
sem volt ez másképp. Idén május 30-ára
készült a város színes programokkal a legkisebbek számára a Szentháromság téren.
A változatos műsorkínálat mellett Fehér
László polgármester személyesen is kö-

szöntötte a legkisebbeket. Ahogy a polgármester hangsúlyozta, nem csak májusban,
de egész nyáron bővelkedni fog a város a
különböző színes kulturális programokban
és szórakozási lehetőségekben. E célból
került megrendezésre a május 30-i gyermeknapi program is, ahol hivatásos bohóc
várta a kisgyerekeket, és invitálta közös
szórakozásra őket a szüleikkel együtt.
Mindemellett a legkisebbeknek lehetőségük volt még a téren felállított légvár és
játszóház kipróbálására, társasjátékra valamint pónikocsikázásra is. A rendezvény
zárásaként pedig a Tarisznyások együttes
zenélt a gyerekek legnagyobb örömére.
»NÉMETH NÓRA

megküzdhettek a különdíjakért és a siker reményében a szép és csodálatos
serlegekért. Csapatunk, a keményen
küzdő Tigrisek 7:1-es gólaránnyal tovább
jutottak az első helyen, így a döntőben
megmutathatták tudásukat. A tornát
nézve és végig kitartva színvonalas és
jó mérkőzéseket láthattunk. Sok dicséret
érkezett a közönségtől. Mindenki elszántan és küzdő szellemmel lépett pályára. Így a döntőben Devecser csapatát a

Tigrisek 2:1-es győzelemmel hagyták
maguk mögött. Horváth Anikó 4, Zsömlye Viktória 3, Varga Dóra pedig 2 góllal
zárta a tornát. Az ATN gólkirálynője Földi
Kornélné (Devecser), mezőnyjátékosa
Tölgyesi Adrienn (Devecser) lett. Hazai
különdíjasunk Varga Dóra, aki a mezőny
egyik legjobb játékosa Nagy Katalin
pedig a legjobb kapus címet szerezték
meg. 1. Alsósági Tigrisek; 2. Devecser; 3.
Kópháza; 4. Zanat.
»ZSÖMLYE VIKTÓRIA

Mint minden évben, május utolsó vasárnapja ezúttal is a gyermekekről szól. Ennek jegyében szervezett a város színes,
szórakoztató gyereknapi programot a
Szentháromság téren május 30-án.
A gyermeknap a világ sok országában
ünnepnap. Magyarországon 1931-től ünneplik, habár ekkor még gyermekhétnek
hívták, 1950 óta már csak egy napig tart
és május utolsó vasárnapján tartják. A
gyermeknapot ünneplő országok többsége nagy hangsúlyt fektet az ünnepre.

ATN-Küzdő Tigriseink
Az Alsósági Tavaszi Napok programjának
keretében került megrendezésre a női
foci torna, ahol az Alsósági Tigrisek női
csapata is részt vett. A tornára 9 csapat
nevezett, ami két csoportot jelentett. Az
első csoport négy csapatból, a második
öt csapatból állt. Mindkét csoportból az
első két csapat mehetett tovább, akik
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Herenden tartották a Nagy-Somlói borvidék borversenyének eredményhirdetését
Május 9-én tartották Herenden a
Nagy-Somlói Borvidék borversenyének ünnepélyes eredményhirdetését.
A rendezvényen számos sághegyi
gazda több bora is megmérettetett,
és szép sikert ért el. Az eseményen
jelen volt Tornai Tamás, a Tornai
Pincészet ügyvezető tulajdonosa is.
Bogdán József, a hegyközség elnöke,
miután köszöntötte a megjelenteket,
elmondta, hogy ezek a megmérettetések arra szolgálnak, hogy az adott
borász, aki borait bírálatra viszi, tisztában legyen azzal, hogy adott pillanatban hol helyezkedik el a borászati
palettán. Őt kérdeztük, a borok minőségéről.

»Milyennek ítéli meg az eredményhirdetés után a beadott borok minőségét?
– Egy színvonalas, nagyon jó minőségű
bortermésről beszélhetünk. Négy év borait minősítettük, 72 bormintát hasonlí-

tottunk össze, a 2013-as borok voltak a
legnagyobb arányban. A 2011-es borok
kisebb számban képviseltették magukat,
nem kis számban voltak jelen viszont a
2014-es borok. A legtöbb aranyérmes
minősítést a 2013-as borok hozták. A
2014-es év kissé „szenvedélyes” volt,
sok munkával karcsú bortermés született, a 2013-as év viszont gazdag borterméssel dicsekedhet. Nagyon szeretnénk,

Bemutatjuk Tóth Pétert, az új hegybírót
A Nagy-Somlói borvidék borversenye
eredményhirdetésének
apropóján
bemutatjuk az új hegybírót, Tóth Pétert, aki nemcsak a Somló hegyi, de a
sághegyi és kissomlyói gazdák hegybírója is.
Hosszú ideje a hegyközségi irodában
helyettes hegybíró töltötte be a hegybírói feladatot, várható volt, hogy előbbutóbb megpályáztatják ezt az állást. Ez
tavaly történt meg. Tóth Pétert felkeresték a somlói gazdák, hogy vállalja el
ezt a pozíciót. Ez a beosztás hosszú távú
feladatot jelent. Már a gimnáziumi évei
alatt foglalkozott a szőlészet-borászat
elméleti, majd gyakorlati kérdéseivel
is: pezsgő- sőt aszúkészítéssel is próbálkozott. Eldöntötte, hogy a Kertészeti
†

Egyetemre szeretne menni, hogy bekapcsolódhasson a Borászati Tanszék munkájába. Európában két önálló borászati
tanszék van, ebből az egyik Olaszországban, Udinében, a másik Magyarországon, Budapesten. 2007-ben diplomázott
a Kertészeti Egyetemen, diplomatémája a Somlói késői szüretelésű borok
technológiájának vizsgálatából íródott,
ekkor már saját birtoka volt a Somlón.
Az egyetemi évei alatt ösztöndíjból,
diákhitelből újratelepítette a családi
birtokot, sőt a szomszédoktól is tudott
területet vásárolni, ennek köszönhetően
saját termelésű borokat elemezhetett.
Beleszeretett ebbe a munkába. Diplomázása után a dél-dunántúli régióba
került, több olyan borásszal találkozott,
akik start-helyzetben voltak. 2007-től

Judith Marcus Tar (sz. Bóta Lenke)

(1929, Celldömölk–2015, New York)
Judith Marcus Tar professzor (sz. Bóta Lenke)
1929. augusztus 9-én,
Celldömölkön született. A
Budapesten megkezdett
egyetemi tanulmányai
az 1956-os események
miatt megszakadtak, s
menekültként távozott hazájából. Az emigrá-

ció kezdeti időszakában Németországban élt,
majd az Egyesült Államokba költözött, ahol sikeresen fejezte be egyetemi tanulmányait. A
B. A. és az M. A. fokozatokat a University of Illinois egyetemen, a PhD. fokozatot a University
of Kansas egyetemen szerezte meg. Post-doktori képzés keretében, a New York Universityn
szociológiából is fokozatot szerzett.
Dr. Judith Marcus Tar (született Bóta Lenke)
2015. március 19-én, New Yorkban a Lennox

ha tudnánk prezentálni a borosgazdák
felé is, hogy a borverseny tényleges
célja az, hogy visszajelzést kapjunk az
elvégzett munka eredményéről. Szeretnénk a továbbiakban is minél szélesebb
promóciót nyújtani, hogy minél közelebb
kerülhessünk a fogyasztóhoz.
»Információim szerint jól szerepeltek a
sághegyi gazdák a versenyen…
– A sághegyi gazdák közül arany minősítést kapott Dénes Tibor 2011-es Olaszrizlingje, ezüst minősítésű lett Danka
Imre 2012-es Olaszrizlingje, Fehér Csaba Attila 2014-es Olaszrizlingje, Danka
Imre 2014-es Olaszrizlingje, Fehér Csaba Attila 2014-es Pátriája, Laczi Ferenc
2014-es Pátriája, Fehér Csaba Attila
2013-as Olaszrizlingje valamint Fehér
Tamás 2014-es Valentinje. Bronzérmes
lett Danka Imre 2013-as Cuvée-je, Vörös
Imre 2014-es Rozáliája és Olaszrizlingje
– válaszolt Bogdán József, a hegyközség
elnöke.
»LOSONCZ ANDREA
2010-ig Szekszárdon dolgozott, ezután
a szakmájának köszönhetően utazgatott
a nagyvilágban, pl. Új-Zélandon kétkezi munkásként dolgozott, majd hoszszabb-rövidebb ideig Szekszárdon több
vállalkozásnak volt tanácsadója, emellett mind több és több energiát fektetett
be a saját vállalkozásába. Miután úgy
érezte, ideje megállapodni, hazatért,
és elvállalta a hegybírói feladatkört. A
hegybírói tevékenység nagyrészt adminisztratív jellegű, egyfajta folyamatosságot jelent. Az új hegybíró állandó
jelenlétet ígér a tagoknak, célja, hogy a
törvényi háttér kérdéseire feldolgozható
választ tudjon adni. Tájékoztatásul Tóth
Péter elmondta, hogy Celldömölkön újra
működik a hegyközségi iroda a szokásos
helyen (Celldömölk, Sági utca 216.), a
szokásos időben, tehát keddenként 8-tól
12 óráig minden tagot várnak kérdéseikkel.
»LOSONCZ ANDREA
Hill Hospitalban hunyt el. A SUNNY Potsdam
Egyetem emeritus professzora, Dr. Marcus a
Frankfurti Iskola egyik legjelentősebb szakértője volt. Tudományos eredményei, kiváló,
inspiráló tanítási stílusa miatt kutatóként és
tanárként mind nemzetközileg mind az USAban elismert kutatónak számított. Szociológiát tanított a Kenyon Collegeban, a Skidmore
Collegeban, a College of Wooster, a Rutgers
Universityn, a New School for Social Research
egyetemen. Elismert vendégtanár volt Németországban a kasseli egyetemen.
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Vasutas szakszervezeti sportnap a CVSE pályán
Családi és sportnapot szervezett a Vasutasok Szakszervezetének Területi Képviselete. A közösségépítő eseményre
május 30-án került sor a CVSE sportpályáján, ahol különböző színes programokkal várták a szervezők a közel 250
szakszervezeti tagot és vasúti dolgozót.

A rendezvény hivatalos megnyitójára reggel kilenc órakor
került sor, ahol köszöntőt mondott Németh Tibor képvisele-

ti vezető, Fehér László polgármester, valamint Zlati Róbert,
a Vasutasok Szakszervezetének érdekvédelmi alelnöke.
„A vasutasok szakszervezetére jellemző a hagyományok
tisztelete, ez abból is adódik, hogy 1896-ban alakult a
szakszervezetünk, és azóta számos tradíciót teremtettünk” – mondta el köszöntőjében Zlati Róbert. „Ezek közül
az egyik az, hogy rendszeresen szervezünk sportnapokat
a területi képviseleteinken. Ez a mai rendezvény a szombathelyi képviseletünk szervezésében jött létre, melynek
keretében sor kerül egy komoly csapatokat felvonultató futballmérkőzésre, főzőversenyre, valamint további
hasonlóan színes programokra. Az elmúlt időszakban a
kollégák már lebonyolították az asztalitenisz- és tekeversenyeket, ezeknek az eredményhirdetésére is sor kerül
majd. A mai sportnapra összesen kilenc csapat érkezett,
Győrtől egészen Zalaegerszegig.” Zlati Róbert hozzátette,
habár a szakszervezetek jelentősége mindig is jelentős
volt, az elmúlt években még inkább felerősödött a munkavállalók érdekeinek képviseletében betöltött szerepük.
Ezért is fontosak a szombati szakszervezeti majálishoz hasonló programok, melyek még inkább összekovácsolják
a tagokat és családtagjaikat. A CVSE sporttelepén ezúttal
kispályás labdarúgás, főzőverseny, íjászat, féksaru dobó
verseny, gyermekvetélkedők és zenés műsorok várták az
»NN
érdeklődőket.
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Hatodszor is bajnok a Celldömölk!
Május 16-17-én, a budapesti Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnok adott
otthont a férfi és női asztalitenisz extraliga négyes döntőjének. A bajnoki
alapszakasz 1-4. helyén végző csapatok kétnapos minitornán döntötték
el, hogy ki lesz az idei év győztese.
Szombaton a két elődöntő került sorra,
Komló – CVSE-Swietelsky Wewalka és
Békési TE – PTE PEAC párosításokkal.
Komló Sport Kft. – CVSE-SwietelskyWewalka 0:7, elődöntő mérkőzés
Páros: Sabján, Lindner – Fazekas, Kosiba 1:3 (4, -3, -7, -9) (0-1)
Egyéni 1. kör: Lindner – Ecseki 2:3 (6,
-9, -10, 9, -10) (0-2); Sipos – Kosiba 0:3
(-8, -7, -4) (0-3); Sabján – Fazekas 0:3
(-9, -9, -8) (0-4)
2. kör: Lindner – Kosiba 1:3 (-3, -3, 11,
-1) (0-5); Sabján – Ecseki 1:3 (-9, -7,
11, -7) (0-6); Sipos – Fazekas 0:3 (-8,
-2, -8) (0-7)
A komlói páros nagy elánnal vetette
bele magát a mérkőzésbe, a még fél
lábbal az öltözőben maradt celli kettős
ellen, és az első szettben magabiztosan nyert. Ez a pofon jól jött Fazekaséknak, és a folytatásban már tudásuknak
megfelelően játszva, hozták a papírformát. Az első egyéni összecsapás nagy
csatát hozott, a fiatal Ecseki szoros
meccsen múlta felül a jóval rutinosabb
Lindner Ádámot. Sipos nem volt egy
súlycsoportban Kosibával, Fazekas pedig szoros szettekben ugyan, de simán
nyert. Hibátlan mérleggel várhattuk a

a győzelmi mámor egyik pillanata

második kört, ahol Kosiba egy szettet
elveszített, a többit viszont nagyon
simán hozta, a kissé takarékon játszó
Lindner ellen. Ecseki Sabjánt, Fazekas
pedig Sipost győzte le, így alakult ki
a 7-0-s végeredmény, ami a döntőbe
jutást jelentette a Celldömölk számára.
A nap másik elődöntőjében a pécsi
csapat 6-3-ra verte a Békést, az ex-celli Pagonyi Pázsyt és Nagy Krisztiánt is
legyőzte.
A vasárnapi döntő kisebb show-műsorral indult, de hamar a játéké lett
a főszerep. A szépszámú szurkolósereg igazi meccshangulatot varázsolt
a Nemzeti Sportcsarnokba, egyszer a
pécsieket, máskor a cellieket buzdító
rigmusok zengtek hangosabban.
CVSE-Swietelsky-Wewalka
PEAC 6:2, döntő

–

PTE

Páros: Fazekas, Kosiba – Pázsy, Nagy
2:3 (-3, 3, 8, -9, -5) (0-1)
Egyéni 1. kör: Fazekas – Dudás 3:2 (7,
4, -10, -6, 5) (1-1); Ecseki – Nagy 1:3
(-7, 6, -7, -3) (1-2); Kosiba – Pázsy 3:1
(4, -8, 1, 5) (2-2)
2. kör: Fazekas – Nagy 3:1 (8, 8, -10,
8) (3-2); Kosiba – Dudás 3:0 (8, 6, 11)
(4-2); Ecseki – Pázsy (-2, 8, 9, 4) (5-2)
3. kör: Kosiba – Nagy 3:0 (7, 9, 5) (6-2)
Nem indult jól a finálé, a celli páros
amilyen simán elvesztette az első,
olyan simán nyerte a második szettet. A folytatásban sem remekeltek
Kosibáék, és a döntő játszmában a
pécsiek könnyen fektették őket két
vállra. Az első egyéni kör sem hozott
nagy javulást a celliek hangulatában,
a csapat nem villogott, félő volt, hogy
egy egész év munkája veszik kárba
egy esetleges vereség esetén. Fazekas
csak szenvedett a pécsiek harmadikja ellen, és csak döntő szettben tudta
legyőzni Dudást. Ecseki nem okozott
nagy fejtörést Nagynak, és csak Kosiba
játéka nyújtott némi vigaszt az addigi
gyengélkedésért. A második körben
aztán varázsütésre megváltozott minden. Fazekas brillírozott Nagy Krisztián
ellen, hatalmasat játszva verte tavalyi
csapattársát, és a végén örömében
az asztal tetején kötött ki, begyűjtve
ezzel egy sárga lapot. Kosiba Dániel
magabiztos játékkal győzte le Dudást,
és Ecseki Nándor is erőn felül küzdve
múlta felül a rutinos Pázsy Ferencet. A
harmadik felvonásban Kosiba gyorsan
átgázolt a kissé széteső Nagyon, meg-

szerezve ezzel a hatodik celldömölki
győzelmet. Amilyen döcögősen indult,
olyan sima lett a döntő vége, jöhetett
a jól megérdemelt ünneplés. A bajnoki címet zsinórban hatodszor hódította
el a CVSE-Swietelsky Wewalka gárdája,
feltéve ezzel a koronát, az egész éves
remek teljesítményre.
A bronzéremért a Komló és a Békés
csapott össze, ezen a meccsen kisebb
meglepetésre az alapszakaszt 4. helyen záró baranyaiak győztek 6-2-re.
A női mezőny küzdelmeiből a Budaörs
jött ki legjobban, az elődöntőben a
Szekszárdot 6-1-re, míg a döntőben a
Postást 6-3-ra győzték le, elhódítva ezzel a bajnoki címet.
A CVSE-Swietelsky-Wewalka extraliga
csapatát a névadó szponzorokon kívül
a Szerencsejáték Zrt. is támogatta.
Eredmények:
Férfiak
Döntő: CVSE-Swietelsky-Wewalka – PTE
PEAC 6-2
A 3. helyért: Komló Sport Kft – Békési
TE 6-2.
Végeredmény:
1. Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka
(Klampár Tibor vezető edző, Obráz
István és Iván Csaba edzők, Fazekas
Péter, Kosiba Dániel, Ecseki Nándor
játékosok)
2. PTE PEAC
3. Komló Sport Kft
4. Békési TE

Nők
Döntő: Budaörsi 2I SC – Postás SE 6-3
A 3. helyért: Budapesti Erdért SE – Szekszárdi AC 1-6
Végeredmény:
1. Budaörsi 2I SC
2. Postás SE
3. Szekszárdi AC
4. Budapesti Erdért SE
Május 26-án és 28-án a Szuperliga
bronzérméért lépett asztalhoz a bajnokcsapat, az osztrák UTTC Stockerau
ellen. A keddi, ausztriai mérkőzésen
6:3-as győzelmet aratott, a csütörtöki
visszavágón pedig 6:2-re verte ellenfelét Klampár Tibor együttese, megszerezve ezzel a harmadik helyet a
nemzetközi kupasorozatban. Az alsósági visszavágón búcsúzott a csapattól
Kosiba Dániel, aki a következő szezonban az osztrák Linz gárdáját erősíti
majd, helyére az idei évet Komlón töltő
Lindner Ádám tér vissza Celldömölkre.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Ez volt a tizenegyedik
Celldömölk – Bük 0-0 (0-1)
Celldömölk, 100 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 28. forduló 2015. május 23.
Vezette: Magyar Péter (Sándor Zoltán, Ország
Péter).
Celldömölk: Zseli – Lendvai (Vajda 45. p.),
Varga, Bodor, Györkös (Szép 54. p.) – Enyingi
Márk, Szuh (Pungor 54. p.), Virág – Németh,
Piri (Heim 69. p.), Boda (Horváth 73. p.). Edző:
Koman Vladimir.
Bük: Büki (Berényi 45. p.) – Kiss D. (Plajszer 46.
p.), Németh, Kocsis, Somlai – Szőke, Kovács D.
(Szepesi 89. p.), Wágner, Kovács R. (Horváth 59.
p.) – Ligeti, Sárközi. Edző: Kiss István.
Kiállítva: Varga Jenő (90. p.)
Góllövők: Németh Tibor (66. p.).
Előmérkőzés: Celldömölk U21 – Bük U21 6-0
(3-0) G.: Szakál Márk (2), Horváth Márk, Lőrincz
Gábor, Sztojka Olivér, Hajas Máté. Nem volt ragadós a példa sajnos a felnőtt csapat számára.
Szentgotthárd- Celldömölk 2-2 (0-1)
Szentgotthárd, 80 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 16. forduló 2015. május 25.
Vezette: Takács Ryan Lee (Sziber Tamás, Horváth Ádám).
Szentgotthárd: Fábián – Balázs (Csákvári 78.
p.), Bellovics, Horváth, Támis – Herczeg (Bugán
74. p.), Kovács T. (Bouti 80. p.), Kovács G., Merkli (Polly 46. p.) – Düh (Vass 46. p.), Nyári. Edző:
Heiter László.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Györkös,
Lendvai (Heim 74. p.) – Szuh, Manganelli (Szép 65. p.), Enyingi Márk, Virág–Németh
(Horváth 80. p.), Boda (Piri 65. p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Bellovics Gábor (11-esből 55. p.) és
Vass Gábor (69. p.) illetve Németh József (26.
p.) és Horváth Dominik (89. p.).
Előmérkőzés: Szentgotthárd U21 – Celldömölk U21 2-4 (0-1) G.: Hajas Máté (2), Lőrincz
Gábor, Szakál Márk. A mérkőzésre, mint már
bajnok fellépő csapattól szép ráadás volt az
örök vetélytárs otthonában aratott magabiztos
győzelem.
Uraiújfalu- Celldömölk 0-4 (0-2)
Uraiújfalu, 50 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 29. forduló 2015. május 31.
Vezette: Krasznai Roland (Máté Márk, Böhm
Ármin).
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

»SPORT

Uraiújfalu: Bakos–Belegrai, Verasztó, Princzes
(Gönczöl 52. p.), Csiszlér – Gallan A. Döbrönte,
Gallen I., Páli (Kiss 57. p.) – Vánkos (Tóth 8. p.),
Baranov (Nagyobb 77. p.). Edző: Dobány Gábor.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor (Piri 46. p.),
Györkös, Lendvai – Enyingi Márk, Manganelli
(Szakál Erik 52. p.), Enyingi Marcell, Virág (Szép
46. p.) – Németh (Pungor 65. p.), Boda (Heim
59. p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Németh József (32. p.), Bodor Tibor
(45. p.), Piri Balázs (49. p.) és Pungor Norbert
(73. p.).
Előmérkőzés: Uraiújfalu U21 – Celldömölk U21
0-12 (0-5) G.: Balázsi Krisztián (2), Horváth Dominik, Hajas Máté (2), Lőrincz Gábor (2), Szakál
Márk, Horváth Márk, Huszár Tamás, Sztojka Olivér és Zseli Viktor. A mérkőzés egyetlen tétje a
veretlenség megőrzése egy pillanatra sem volt
veszélyben.
A Király SZE elleni hazai (5-2) és a Vép elleni
idegenbeli győzelem (0-2) után már bajnokként léphetett pályára a szezonzáró hazai találkozón a Bük ellen a csapat és sikerült a bajnoki
évad negatív szenzációját okozni a Totó, Tippmix (kinek-kinek melyik tetszik) gyilkos mecscsen. A több mint váratlan vereség amellett,
hogy véget vetett egy majdnem három éves
a hazai bajnoki meccseket tekintő veretlenségi
sorozatnak (34 győzelem 7 döntetlen), beárnyékolta a mérkőzést követő éremátadási ceremóniát is. Pedig az egy pillanatig sem lehet
kétséges senki előtt, hogy a 2014/15-ös évad
legjobb csapatának játékosai és szakvezetői
nyakába akasztották az aranyérmeket és az
arra a leginkább rászolgáló csapat tagjai megérdemelten emelhették fel a magasba a bajnoki kupát. A bajnoki cím egyébként az egyesület
labdarúgó szakosztályának bajnoki címeit tekintve a tizenegyedik a sorban. Az 1927/28as évad volt az első, majd az 1937/38 és az
1940/41-es bajnokságban is az élen zárt az akkori együttes. 1960/61-es idény volt az első a
megyei bajnoki címek sorában, majd következett 1968, 1985/86, 1987/88 és 1996/97. Aztán egy arany 1998/99-ben az NB III-ból, majd
újra a megyei bajnoki aranyak 2011/12-ből és
most 2014/15-ből. Szép és folytatandó sorozat, miként két nappal később a 16. fordulóból
elhalasztott fordulóval folytatták a csapatok a
bajnokságot és a Celldömölk sokkal, de sokkal
jobb teljesítménnyel egy döntetlenre volt jó
Szentgotthárdon. A hazaiak tavasszal főleg otthon nagyon belelendültek (hat meccsből ötöt

hoztak le győztesen), most „csak” döntetlent
értek el annak ellenére, hogy a játékvezető
egy, a büntetőterületen kívül elkövetett szabálytalanságot elnézett és 11-est ítélt a javukra.
A Celldömölk számára utolsó bajnoki fellépésre
(a 30. fordulóban a visszalépett Kemenesmagasi lett volna az ellenfél) Uraiújfaluban került
sor, ahol a helyezési pozíciók szempontjából
tét nélküli meccsen jó hangulatú, magabiztos
győzelmet aratott a hazai (Uraiújfalu-Kemenesmagasi vegyes) csapat ellen. De a bajnoki zárás
ellenére nincs vége a szezonnak, hiszen következik (de már a lapzártát követően) a megyei
Magyar Kupa döntője a Vép ellen hazai pályán
június 3-án és elvileg következnek az NB III-ba
jutásért vívandó osztályozó mérkőzések, még
pontosan nem tudni, kivel és mikor, meg hogy
tényleg. De ezekről majd legközelebb.
»DOTTO

Amatőrök főszerepben
Egy bajnokság és egy torna a VulkánSport és
a VulkánFesztivál Egyesület és egy Velencei
Tibor és segítő társai szervezésében. Név szerint javában zajlik a VIII. Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság, június 27-28-án lesznek a
XII. Vulkán Fesztivál torna mérkőzései három
kategóriában és június 20-21. között rendezik
a III. Mészáros Ferenc kispályás utánpótlás
emléktornát.
A városi bajnokság a Merse Amigo fölényében
zajlik, eddig mind a hat mérkőzésüket megnyerve vezetik a tabellát a második Komplett
Lábcsere (9 pont) előtt. Szorosan követi őket
a harmadik helyezett Szalai Szaki (7 pont),
negyedik a Benkő Fürdőszobaszalon (6 pont)
és némileg lemaradtak a Milan Old Boys focistái. A mérkőzések csütörtök délutánonként a
ligeti műfüvesen zajlanak. Nem itt lesz idén a
már tizenkettedik alkalommal megrendezendő Vulkán Fesztivál, hanem a Vulkán Gyógyés Élményfürdő melletti műfüves pályán. A
három kategória változatlan: Old Boys (1976.
január 1. után születtek), férfi és női kategória. Változás, hogy a férfiak alapból amatőr
csapatait két-két NB-s, vagy külföldi bajnokságban szereplő játékos is erősítheti. A III.
Mészáros Ferenc utánpótlás tornát az U7, U9,
U11, U13, U15 és U18, valamint női kategóriákban rendezik meg, helyszíne az egyesület
»DOTTO
Kolozsvár utcai pályái.
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33 éves receptúra alapján készülő főzött fagylaltjaink
mellett, továbbra is megtalálják házias jellegű és új
trendeket követő süteményeinket is.
Az idei nyár megannyi meglepetést és újdonságot tartogat
kedves vendégeink számára.
Többek között számtalan éjszakába nyúló fagylaltos napot,
rétes napot, illetve minden hétre egy-egy akciót hirdetünk
facebook-os elérhetőségünkön.
Mostantól cukrászdánk is Erzsébet utalvány elfogadóhely,
illetve újdonság még, hogy a várakozás ideje alatt
használatba vehetik ingyenes wifi szolgáltatásunkat.
Ételbárunk folyamatosan bővülő kínálattal áll
rendelkezésükre.
Jöjjenek és kóstolják meg ismert, illetve új ízeinket.
Várjuk Önöket szeretettel!

Cell-tank

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL!

Vállaljuk – külföldre, belföldre
egyaránt – iskolai kirándulások,
baráti társaságok, színházlátogatók,
esküvőkre és egyéb csoportos
rendezvényekre személyek szállítását
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.
(Egyéni kívánságok ﬁgyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234

A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
ÚJDONSÁG!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!
Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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