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Víziközmű Kft.

2012. évi sárga kukás gyûjtési napok

ügyfélszolgálati irodát nyított

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a csomagolási hulladékok szelektív gyûjtését a nyári hónapokban júniustól
szeptemberig havonta kétszer a
következõ KEDDI napokon végzi:

Celldömölk

június 5.
augusztus 28.
június 26.
szeptember 11.
július 17.
szeptember 25.
július 31.
október 9.
augusztus14.
november 6.
december 4.
Kérjük, a gyûjtõzsákokat és a gyûjtõedényeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!
CELLI HUKE KFT.

Dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatt,
a Közösségi Ház épületében.
Az ügyfélszolgálatunk telefonszáma:

06 95/777-010
Várjuk kedves ügyfeleinket!
Ügyfélfogadási idő:
hétfő
8.00–15.30
csütörtök 8.00–15.30
péntek
8.00–15.30
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Egy jó szakma felér egy diplomával
Felavatták a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola tanmûhelyét
A Vasi TISZK 2009 októberében nyújtott
be sikeres pályázatot, melyen közel
egymilliárd forintot nyert, melybõl a
városunkban folyó szakképzés támogatására mintegy 350 millió forintot ítéltek meg. Ebbõl az összegbõl épülhetett
fel az új, 1200 m2-es tanmûhely, és
mintegy 95 millió forintos eszközbeszerzés is megvalósulhatott. A 100 millió forintos önerõ a korábban befolyó
szakképzést támogató cégeknek köszönhetõ.

szakképzés legyen a városban. Természetesen ez a nagyberuházás nem jöhetett volna létre, ha a Vas Megyei
Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Vasi TISZK) Celldömölkön kívüli tagjai (Bük, Csepreg, Körmend, Kõszeg, Sárvár, Szentgotthárd) nem viseltetnek megértéssel az itt tanuló diákok
helyzete iránt, hogy tanmûhely híján
rendszeresen üzemekbe kellett kijárniuk gyakorlatra. Fehér László köszönetet
mondott Kiss Péter országgyûlési kép-

Egy jó szakma felér egy diplomával! –
kezdte beszédét Fehér László polgármester május 24-én, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképzõ Iskola tanmûhely-átadó ünnepségén. Településünkön a 19. század vége óta folyik szakképzés – nemrég ünnepeltük a szakképzés 120 éves évfordulóját. Ez is bizonyítja, mennyire fontos az itt élõk
számára, hogy korszerû és minõségi

viselõnek és Szabó Lajosnak is, akik sokat tettek a pályázat sikeréért.
Sipos Tibor, az iskola igazgatója elmondta, hogy Celldömölköt sem kerülte el a gyereklétszám-csökkenés, hiszen ez társadalmi jelenség. Pozitívumként értékelte azonban, hogy a szakképzõ részben a gyereklétszám megegyezik a korábbi évekével, és a következõ tanévet egy szakközépiskolai és

két szakképzõ osztállyal indíthatják. Az
újonnan megvalósult infrastrukturális
háttér mellett kiemelte a pedagógusok
elhivatottságát, melyet a versenyeken
elért eredmények is bizonyítanak – legutóbbi példa a szakma kiváló tanulója
verseny országos döntõjén elért második helyezés a tavalyi évben. Mindez az
intézmény hírnevét öregbíti.
Pintér Róbert, a Vasi Tiszk vezetõ projektmenedzsere a számok tükrében villantotta fel az elmúlt idõszakot: 414
nappal korábban, 2011. április 6-án
tették le a tanmûhely alapkövét, a kivitelezõ szeptember elejére ígérte az
átadást, amely több különbözõ ok miatt késett, míg végül 2012. január 23án, a mûszaki átadást követõen sikerült birtokba venni az épületet, és
megkezdõdhetett az eszközbeszerzés
fázisa. És ma már egy kétszintes, teljesen akadálymentes 1200 m2-es tanmûhely várja a diákokat. Az alsó szinten
helyezkedik el a faipari és a lakatos
tanmûhely, valamint a pék-cukrász
gyakorlókonyha, az emeleten pedig a
ruhaipari tanmûhely, az ügyviteli taniroda és az informatikai tanmûhely.
A projekt során eszközbeszerzésre is
volt lehetõség. Errõl részletesen Ipkovics Tímea ERFA projektmenedzser számolt be. Az összesen 95 millió forintos
eszközberuházást két ütemben hajtották végre, 2010-ben 5 millió forint értékben kapott az intézmény számítógépet, laptopokat és projektorokat,
2012-ben pedig különbözõ gépészeti,
informatikai, elektronikai, valamint
konyhatechnológiai eszközöket, továbbá iskolabútorzatot tudhat magáénak a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola összesen 90 millió forint
értékben.A 2012/13-as tanév gyakorlati oktatását már az új épületben, az
új berendezési tárgyak között kezdhetik meg a pedagógusok és a tanulók.
»LOSONCZ ANDREA
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Változások a köznevelésben

Sághegyi borok
sikere Kõszegen

A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központja szakmai továbbképzést szervezett május 16-án a területi óvodavezetõk részére. A képzés központi témáját az Országgyûlés által tavaly év végén elfogadott 2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésrõl adta, mely
2012. szeptember elsejétõl fokozatosan lép hatályba. Az óvoda világát
érintõ változásokkal kapcsolatban megyejáró körútra indult dr. Horváth Zoltánné óvodai szakértõ, hogy átfogó tájékoztatást adjon a módosításokról, hiszen szükséges, hogy minden pedagógus ismerje a változásokat. A szakmai
nap az új köznevelési törvény változásaiból adódó intézményi feladatokra
készítette fel a megjelenteket. A programon nemcsak az óvodavezetõk, hanem munkaközösség-vezetõk, szaktanácsadók és érdeklõdõ óvodapedagógusok is részt vehettek. Az elõadó a
sorok között olvasva, a törvény óvodákra vonatkozó paragrafusait ismer-

Szent György napjához kapcsolódóan
Kõszegen minden évben megszervezésre
kerül a Vas megyében termõ fehér és vörös borok seregszemléje. A Szõlõ Jövésnek
Könyve címû tradicionális ünnepségsorozat
keretében megrendezésre kerülõ versenyen évrõl évre megmérettetik boraikat a
Ság hegyi szõlõsgazdák is. Ebben az évben
négy gazda – Fehér Tamás, Vörös Imre,
Nagy Kálmán és Danka Imre – 15 fajta
nedûvel vett részt a bormustrán. A versenyeztetett borok között a régi, hagyományos fajták, így Olaszrizling, Chardonnay illetve az új fajták közül Sauvignon blanc,
Cserszegi fûszeres, Pátria, Valentin és Rozália is mesélt az évjárati sajátosságokról.
A szakmai zsûri a közel ötven fehér bor közül a Sághegyi borokat két arany, nyolc
ezüst és három bronzminõsítéssel díjazta.
A hazai szõlõsgazdák bormintái megállták
helyüket a versenyen, a bírálat eredményeképpen Vörös Imre valamint Fehér
Tamás három ezüst és egy bronzminõsítést
szerzett, Nagy Kálmán két ezüst illetve egy
bronzzal térhetett haza, Danka Imre pedig
két arany valamint egy bronzminõsítést
kapott.
»VAJDA ZSUZSA

tette. A jogszabályi változásokból adódóan új alapokra helyezõdik a köznevelés, melyben felelõsségteljes feladatot kapnak a vezetõk. A módosított
jogszabály megerõsítette az óvodai nevelést, elõtérbe került a kisgyermekkori nevelés. Az eddigi helyi nevelési
programot óvodapedagógiai program
váltja fel, ami nagy felelõsséget ró
mind a munkaközösségekre, mind a
helyi nevelõtestületekre.
»VZS

Lakossági fórum Vona Gáborral

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Celldömölki Alapszervezete lakossági
fórumra várta az érdeklõdõket május
15-én. A rendezvényen négy jobbikos
politikus várta a lakosság részérõl
megjelentek kérdéseit. A fórumot
megelõzõ sajtótájékoztatón elsõként
Horváth Sándor, a Jobbik celldömölki
elnöke köszöntötte a megjelent sajtóképviselõket. Az „Újabb polgármester a
Jobbik soraiban” címmel tartott sajtótájékoztatón ezt követõen Bana Tibor
országgyûlési képviselõ jelentette be,
hogy Vas megyének immár két Jobbikos polgármestere van, ami jelentõs a
párt életében, hiszen a falvak megtartó erejét és a közösséget szem elõtt
tartó polgármesterek közül egyre többen gondolják úgy, hogy a Jobbik által
képviselt politika jelenti a kiutat a nehéz helyzetbõl. Vona Gábor pártelnök
hangsúlyozta: „az emberek kétharma-
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da jobbikos, csak még nem tud róla. Ez
vonatkozik a polgármesterekre is azzal
a kiegészítéssel, hogy vagy nem tud
róla, vagy nem meri vállalni.” A Jobbik
a magyarság megtartó erejét és a kisközösségek élhetõvé tételét a falvakban látja, ezért büszkeség a párt életében, hogy Kurucz Attila kemenessömjéni polgármester személyében a második Vas megyei Jobbikos településvezetõt köszönthetik. A lakossági fórumon Bana Tibor országgyûlési képviselõ, a Jobbik Vas megyei elnöke beszélt parlamenti munkájáról, a témák
közt az alkotmányozás vitája, az egyházügyi törvény, a Vas megyei útfelújítások kerültek elõ, de a magyar
termõföld magyar kézben tartása is
fontos nemzetstratégiai pontként került említésre. Rába Kálmán, a Jobbik
Vas megyei közgyûlési képviselõje a finanszírozási problémákat hozta szóba,
és megyei szinten elemezte azokat.
Vona Gábor frakcióvezetõ pártelnök az
ország jelenlegi helyzetérõl szólt, valamint a kormányzás félidejét értékelte
gazdasági, társadalompolitikai és külpolitikai vonatkozásban. Beszédében
kiemelte: radikális változásra van szükség, de nem erõszakkal és pusztítással,
hanem a problémák gyökeréig kell lehatolni.
»REINER ANITA

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ
alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám
alatti, 1156 m2 nagyságú volt Mentõállomás ingatlana.
Eladási ár: 9.000.000 Ft
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám
alatti 19 m2 nagyságú garázshelyiség.
Eladási ár: 1.000.000 Ft.
• Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti
társasház földszintjén lévõ volt könyvtári helyiségek a társasház közös tulajdonában álló 88/1000-ed tulajdoni
hányaddal együtt. A három egybenyitott helyiség és vizesblokk területe
,összesen 74 m2 nagyságú. Eladási
ára: 5.000.000 Ft.
• Celldömölk, Búza J. u. 18. sz. alatti
társasházi sorházas beépítésû lakást a
hozzá tartozó gépkocsi tárolóval, illetve a társasház közös tulajdonában álló tulajdoni hányaddal együtt. Eladási
ára: 12.535.000 Ft.
• Celldömölk, Búza J. u. 16. sz. alatti
társasházi sorházas beépítésû lakást a
hozzá tartozó gépkocsi tárolóval, illetve a társasház közös tulajdonában álló tulajdoni hányaddal együtt. Eladási
ára: 11.990.000 Ft.
• Celldömölk 3842. hrsz-ú, 935 m2
nagyságú „Lakóház, udvar” megnevezésû zártkerti ingatlan. Eladási ára:
15.310.000 Ft.
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„Legfõbb motivációm: segíteni az embertársaimon”
Minden évben, Szent György napjához
kapcsolódóan kerül megrendezésre a
rendõrség napja. Az idei évben, ez alkalomból a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság május 3-án tartotta ünnepi állománygyûlését, ahol elismeréseket
vehettek át a vasi rendõrök. Az eseményen a Celldömölki Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetõje, Erõss Elemér is
kitüntetésben részesült. A rendõr alezredessel szakmai útjáról beszélgettünk:

»Hogyan került kapcsolatba a rendõrpályával?
– Az általános iskolai éveket Ostffyasszonyfán töltöttem, majd az érettségit a Savaria Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában tettem le, ahol autószerelõ végzettséget is szereztem.
Felsõfokú tanulmányaimat a Rendõrtiszti Fõiskolán folytattam. Mindig is
tetszett a katonai pálya, számomra
nem volt furcsa az a kötöttség, ami jellemezte. 1984-ben, amikor leszereltem, eldöntöttem, hogy ilyen irányban
indulok el, ezért jelentkeztem a Celldömölki Rendõrkapitányságra. Abban az
idõben a lakosság körében nagyon keveset lehetett tudni, hogy mi történik a
rendõrségen, engem pedig régóta foglalkoztatott a gondolat, érdekelt a „titokzatosnak tûnõ” rendõri munka.
»Miért ezt a szakmát választotta hivatásaként?
– Már fiatal koromban is szerettem emberekkel foglalkozni, így egyértelmû
volt számomra, hogy ilyen területen
keresem az utam, és megpróbálok segíteni az embertársaimnak. A motiváló
erõt elsõsorban ez adta, a kitûzött célom pedig egybevágott a szakmámmal, hiszen a rendõrök is emberekkel
foglalkoznak, nap mint nap problémákat oldanak meg és intézkedéseket foganatosítanak.
»Kezdõ rendõrként hol tudott elhelyezkedni?
– A katonai leszerelésemet követõen a
Celldömölki Rendõrkapitányságon jelentkeztem. A felvételi eljárás után,
1985 szeptemberétõl lettem az akkor
még Közrendvédelmi és Közlekedési
Csoport próbaidõs járõr-õrmestere. Abban az idõben az volt a szabály, hogy
aki középiskolai érettségivel rendelkezik, az rendõr õrmesterként szerelt fel.
A rendõrségen hat hónapig tartó próbaidõs vizsgán kellett átesni, ami alapfokú elméleti és gyakorlati felkészítésbõl állt. Az eredményes vizsga után

kerültünk ki az utcára, én járõr gépkocsivezetõként teljesítettem szolgálatot.
Természetesen, mint ahogy mindenki
másnak, nekem is végig kellett járnom
a szakmai ranglétrát; elõször járõr,
majd körzeti megbízott és váltásparancsnok lettem, 1997-tõl pedig osztályvezetõként végzem a munkám.
»Melyik volt pályafutásának eddigi legemlékezetesebb eseménye?
– Gyakorló parancsnok koromra esik,
amikor 1996-ban elõdöm nyugdíjba
ment, és engem bíztak meg a Közrendvédelmi és Közlekedési Osztály
vezetésével. Parancsnoki szolgálatom
elsõ évében nyílt meg a Pannónia Ring
Ostffyasszonyfán, melynek rendezvénybiztosításáról kellett gondoskodnunk. Az elõzetes becslések szerint tízezer embert vártak a helyszínre, fiatal
parancsnokként kihívást jelentett számomra a településhez vezetõ utak biztosítása. A szakértõk a Ringen megjelent tömeget utólagosan 15.000 fõre
tippelték. Büszke vagyok rá, hogy az
elsõ ilyen nagyszabású rendezvény biztosítási feladatait úgy végre tudtuk hajtani a kollégáimmal, illetve az idevezényelt megerõsítõ erõkkel, hogy sem
közlekedési baleset, sem szabálysértés, sem bûncselekmény nem történt.
»Mire emlékezik vissza a legszívesebben?
– Konkrét ügyet nem tudnék kiemelni,
a rendõrségen bármilyen sikerélményre, ami engem ért – és itt a kisebb sikerekre is gondolok – mindig szívesen
emlékezem vissza. Az elmúlt 25 év legnagyobb sikerének tekintem, hogy a
munkatársaimmal beosztottként és parancsnokként is megtaláltam a közös
hangot. Úgy gondolom, a kollégáimtól
mindig megkaptam a segítséget ahhoz,
hogy a Celldömölki Rendõrkapitányság
általam vezetett osztálya minél eredményesebben tudjon mûködni.

»Hogyan fogalmazná meg a szakmai
hitvallását?
– Rendõrnek csak az jöjjön, akit nem az
anyagi érdekek vezérelnek, aki segíteni akar másokon. Amikor az úton közlekedés-ellenõrzést végzünk, bûncselekmény elkövetõit üldözzük, vagy akár
tájékoztatást adunk a hozzánk fordulóknak, minden esetben a segítségnyújtás az elsõdleges célunk. Még akkor is, amikor esetleg szabálysértés elkövetése miatt valakit megbüntetünk,
hiszen ezek a cselekedetek azt szolgálják, hogy a szabálykövetõket segítsük,
illetve közlekedésbiztonságban, bûnmegelõzésben eredményeket érjünk el.
– A Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése az ünnepi állománygyûlésen a
„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági tagozata” elismerést adományozta Önnek. Mit jelent az
Ön számára ez a kitüntetés?
– A megyei közgyûlésen keresztül egy
olyan díjjal gazdagodtam, amely számomra azt is mutatja, hogy a tágabb
környezetem ismeri és elismeri a munkámat. Nagy megtiszteltetés számomra ez, hiszen a díj nemcsak szakmai kitüntetés, hanem jutalom is, mely a civil lakosság részérõl történõ elismerést
jelképezi számomra.
»VAJDA ZSUZSA

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata bérbeadás céljából hirdeti a
tulajdonát képezõ
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6.
szám alatti 4. számú 18 m2
nagyságú gépkocsi tároló helyiséget. Bérleti díja: 6.840 Ft/hó.
• Celldömölk Vulkán Fürdõn lévõ
16.6 m2 nagyságú helyiséget.
Bérleti díja: 51.200 Ft+ÁFA/hó.
Az ingatlanok megtekinthetõek:
telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig. További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal
vagyonkezelõjénél a 95/525813-as telefonon kapható.
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Felpezsdült az Alsósági városrész
Három napig élvezhették a helyiek az
Alsósági városrész hagyományos eseménysorozatát, az Alsósági Tavaszi
Napokat. A nagy múltra visszatekintõ,
két évtizedes hagyományokkal bíró
rendezvényt az idei évben május
18–20. között szervezte meg az Alsósági Részönkormányzat és a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Fõzõverseny, fogathajtó bajnokság, zene és tánc is várta az érdeklõdõket.

ti órákban a Varnyú Country zenekar
fokozott. Az együttes nemcsak a gyerekek figyelmét kötötte le, a countryzene a felnõtteket is magával sodorta.
A tavaszi napok második napja is sokszínû programokat tartogatott. A kora
reggeli órákban az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekarának kíséretében
zenére ébredhettek a helyi lakosok. A
délutáni kavalkádban minden korosztály találhatott kedvére valót, szórakoztató és kulturális mûsorokból sem
volt hiány. A legkisebbek sem unatkoztak a délután folyamán, a tavaszi játszóház kézmûves foglalkozásai mellett
a Soltis Lajos Színház Ágacska címû
mesejátéka kötötte le a jelenlévõk figyelmét. Természetesen a felnõtt korosztály képviselõi sem maradtak kínálat nélkül ezen a napon, a szervezõk az
idei évben is széles palettán helyezték
el a mûsorkínálatot. A helyszínre érkezõket sportesemény várta, az alsósági sportpályán a „C” kategóriás fogat hajtó-bajnokság versenyzõinek
szurkolhatott a népes közönség.

Az Alsósági Tavaszi Napok háromnapos rendezvénysorozata a tavaszt üdvözlõ egyik fõ kulturális eseménye városunknak. A városrész kiemelkedõ
mûsora – a kultúrára szomjazók nagy
örömére – évrõl évre megrendezésre
kerül, a húszéves múlttal büszkélkedõ
programsorozat mára Alsóság egyik
jelképévé vált. A jubileumi rendezvény
ünnepélyes megnyitóján, az alsósági
tagiskola udvarán megjelenteket
elsõként Fehér László polgármester és
Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõ
köszöntötte. „Habár két évtized eltelt
az elsõ rendezvény óta, ennek ellenére változatlan céllal szervezõdik az esemény, hiszen továbbra is azt szeretnénk, hogy az Alsósági Tavaszi Napok
ideje alatt a városrész lakói jól érezzék
magukat és kikerüljenek a hétköznapok körforgásából” – mondta a részönkormányzat-vezetõ ünnepi beszédében. A hagyományokat most is
megõrizte az esemény, a kikapcsolódás és a szórakozás garantált volt a
májusi hétvégén. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a nyitórendezvényen az alsósági óvodások, valamint az alsósági
tagiskola diákjai adtak ízelítõt tudásukból. Zenés-táncos mûsor-összeállításukkal, felhõtlen hangulatot teremtettek a közönség körében, melyet az es-
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A háromnapos mulatságot az égiek is
a kegyeikbe fogadták, verõfényes napsütés mellett élvezhették a programdömpinget az Alsóságra érkezõ vendégek. A Tánc-lánc forgatagában a kemenesaljai mûvelõdési központ mûvészeti csoportjai léptek színpadra. A változatosság nem hiányzott a programelembõl, hiszen tömeget vonzott a mazsorett csoport elõadása, de a Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly
Akrobatikus Rock and Roll formáció,
valamint az Energy Dance Team csoport tagjai is osztatlan sikert arattak. A
Piroska Amatõr Mûvészeti csoport „Egy
kis Nosztalgiát” csempészett a légkörbe, majd a Kemenessömjéni asszonykóros meglepetés mûsorának tapsolhatott a közönség. Az Alsósági Tavaszi
Napok sokszínûségét igazolja, hogy
nem csupán a zene, hanem a gasztronómia is terítékre került a hétvégén.

» RENDEZVÉNY

Rajthoz álltak a fogatok is
Városunkban negyedik alkalommal, az
Alsósági Tavaszi Napok keretein belül
pedig harmadik éve került megrendezésre május 19-én a „C” kategóriás fogathajtó-bajnokság. A rendezvényre
négy megyébõl – Vas, Gyõr-MosonSopron, Zala illetve Komárom-Esztersgom megyébõl – érkeztek versenyzõk, hogy rajtoljanak az alsósági sportpályán berendezett akadálypályán. A
bajnokság megnyitóján beszédet mondott Fehér László polgármester. Az
Alsósági Részönkormányzat nevében
dr. Kovács Zoltán képviselõ szólt, a verseny szlogenjét találóan fogalmazta
meg: „Csapjunk a lovak közé!”. Mielõtt
a fogatok a rajtvonalhoz álltak volna,
Kirner Antal Zoltán atya megáldotta a
pályát. Szikrázó napsütésben, a „C” kategóriás, azaz egynapos akadályhajtá-

son 17 hajtó és lovaik két fordulóban
mérték össze erejüket és tudásukat a
szépszámú közönség elõtt. Elõször a
kétfordulós akadályhajtást egyszeri
összevetéssel kellett teljesíteniük a
versenyzõknek, majd a fogatok az egyfordulós akadályhajtásban vetélkedtek
egyszeri összevetéssel. A két forduló
eredményének összeadása után az
elsõ hat helyezett vetett össze, a
végsõ sorrendet pedig az összevetés
eredménye adta meg. Az egész napos
program celldömölki nevezõkkel is
büszkélkedhetett. Az idei évben a házigazda Ifj. Rozmán Ferenc egyesfogatban, idomító szándékkal léptette pályára lovát. Balogh Zsolt második alkalommal indult a hazai bajnokságon,
önzetlen segítségéért különdíjban részesült a nap végén.
»VAJDA ZSUZSA

Az elõzõ éveket felülmúlva, idén 25
lelkes csapat ragadott fakanalat, hogy
a fõzõversenyen a zsûri elé vigye a
konyhamûvészet remekeit, és bebizonyítsa, hogy mi mindre képes a szabadtéri bográcsozás. A mulatság az esti órákban sem maradt el, Joós Viktória
ismert musical-darabokkal fakasztotta
dalra közönségét, végül záró akkordként a Halmosi Duó teremtett utcabáli
hangulatot a táncos talpúak örömére.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, vasárnap délelõtt labdarúgó torna zajlott a
városrészen. A háromnapos programsorozat az alsósági evangélikus templomban zenés áhítattal zárult, mely
méltó befejezése volt a jubileumi évét
ünneplõ Alsósági Tavaszi Napoknak.
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Elõkelõ harmadik hely a nemzetközi németolimpián
A nemzetközi németolimpia hazai döntõjén vettek részt április 20-án a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola képviseletében Gombási Mónika
és Günther Moritz, 11. A osztályos tanulók. A budapesti Goethe Intézetben
megrendezésre kerülõ országos döntõ
célja annak a legjobban teljesítõ csapatnak a kiválasztása volt, amelyik Magyarországot képviselheti a nemzetközi
németolimpián, Frankfurtban. Az olimpián olyan tanulók vehettek részt, akiknek a nyelvtudása B2 szintû, és a németet mint idegen nyelvet bizonyítványban feltüntetett tantárgyként tanulják. A magyarországi döntõre 32

csapat érkezett az ország minden területérõl. A celldömölki diákokat Dr. Lennerné Patkó Ildikó tanárnõ segítette a
felkészülésben, akik megszerzett ismereteiket próbára tehették a német-

Ifjú fizikuspalánták versenye
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Celldömölki Városi Általános
Iskola az idei évben is megrendezte az
Eötvös Loránd Megyei Fizikaversenyt.
Május 25-én, a megmérettetés napján
29 ifjú fizikus sorakozott fel az intézmény
aulájában, hogy papírra vesse természettudományos ismereteit. A rendezvény
immár 22 éves múltra tekint vissza, az
elmúlt két évtizedben töretlen siker
övezte a versenyt, ahol a hetedik és
nyolcadik osztályosok vethetik össze tudásukat évrõl évre. A színvonalas vetél-

kedõn a tanulóknak évfolyamonként
egy-egy feladatlapot kellett kitölteniük,
illetve egy élõben bemutatott fizikai jelenségre kellett választ adniuk. A tesztkérdéseket idén is a zsûri elnöke, Bohus
Mihály igazgató, budapesti fizika tanár
állította össze. A rendezvényen tiszteletét tette Draskovits Pál, az ELGOSCAR Kft.
tudományos munkatársa, valamint a
Magyar Geofizikusok Egyesületének képviseletében Ujfalusy Antal. A versenyzõk
a feladatok értékelése alatt sem unatkoztak, hiszen Kovács András, az ELTE

olimpián. A verseny elsõ részében hallott szövegértéshez kapcsolódó kérdésekre kellett válaszolniuk a diákoknak.
A következõ, közel egyórás blokkban a
tanulók olvasott szövegértési kompetenciáját vizsgálták, majd egy szituációs játékkal zárult a feladatok sora. A
Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói kiválóan teljesítettek a hazai versenyen,
szinte hiba nélkül oldották meg a feladatokat. A verseny végig nagyon szoros volt, a harmadik helyen végzett
celldömölki páros mindössze 1,5 ponttal maradt le a gyõztes budapesti csapattól.
»VZS
Atomfizika Tanszékének doktorandusza
érdekes elõadással kötötte le figyelmüket. A Vas megyei származású asztrofizikus hallgatóságát a galaxisok világába
kalauzolta el, hiszen jómaga is kutatásai
során az Univerzum nagyskálás rendszerével foglalkozik. A Föld és a Naprendszer méretein túlmenõ prezentációt követõen az eredményhirdetésre került sor.
A hetedik osztályosok körében elsõ helyezést ért el Balhási Zalán, a nyolcadikosok között pedig második lett Mógor
Máté. Mindkét versenyzõ a Városi Általános Iskola tanulója, felkészülésüket Pálné
Horváth Katalin segítette.

»VZS

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár nyári táborai
Június 18-22.

OLVASÓTÁBOR

Vezetõ: Emih-Virág Eszter gyermekkönyvtáros

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Június 25-29.

OLVASÓTÁBOR

Vezetõ: Emih-Virág Eszter gyermekkönyvtáros

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Június 25-29.

LOVAS TÁBOR

Vezetõ: Szalóky Attila informatikus

Részvételi díj: 15.000,-Ft

Június 25-29.

BÁBOS TÁBOR

Vezetõ: Nagy Márta
a Tücsök Bábcsoport mûvészeti vezetõje

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Július 2-6.

HAGYOMÁNYÕRZÕ
TÁBOR

Vezetõ: Ipsics Péter a Kemenesalja
Néptánccsoport mûvészeti vezetõje

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Július 2-6.

TINI TANYA

Vezetõ: Lónainé Kondics Zsuzsanna
mûvelõdésszervezõ

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Augusztus 13-17.

TARISZNYÁS TÁBOR

Vezetõ: Lónainé Kondics Zsuzsanna
mûvelõdésszervezõ

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Augusztus 13-17.

OHNE FLEIß, KEIN PREIS Vezetõ: Szomju Tamás
NÉMET NYELVI TÁBOR nyelvtanár

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Augusztus 06-10.

CHEER U. P.!
ANGOL MYELVI TÁBOR

Részvételi díj: 10.000,-Ft

Vezetõ: Obráz István
nyelvtanár

A táborokról információ kérhetõ a 95/779-301 és 302-es telefonszámokon, illetve személyesen a táborvezetõktõl.
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• június 2. (szombat), 14.00 – a
Trianoni diktátum 92. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés.
Az ünnepi megemlékezés szónoka:
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke. Helyszín: Ság hegy,
Trianoni kereszt.
• június 2. (szombat), 15.00 – Kráterhangverseny 2012 – Köszöntõt
mond Fehér László polgármester.
Fellépnek: Ajka Városi Bányász Fúvószenekar, a Gödöllõ Város Fúvószenekara, Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar, Alapfokú Zeneiskola Harmonikazenekara – Magyarkanizsa, a celldömölki Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Fúvószenekara. Rossz
idõ esetén a hangverseny a Kemenes aljai Mûvelõdési Központ és
Könyv tár színháztermében kerül
megrendezésre.
• június 5. (kedd), 17.30 órakor a
Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság vendége lesz a Kresznerics
Könyvtárban Grecsó Krisztián. A
Déry Tibor-, Bródy Sándor-, József
Attila- és AEGON Mûvészeti Díjas
íróval Dr. Bokányi Péter irodalomtörténész, az Életünk címû folyóirat
fõszerkesztõ-helyettese beszélget a
Nemzeti Kulturális Alap Márai-programjának támogatásával megvalósuló rendezvényen.

» MÛVELÕDÉS

Makettek, vasútmodellek, relikviák
Ismét ügyes kezek aprólékos tevékenységébõl született remekmûvek
töltötték meg a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár galériáját három napon keresztül. A Celldömölki
Makett Klub tagjai idén is kitettek magukért: színvonalas, versennyel egybekötött kiállítást rendeztek május 18. és
20. között. A celli makettosok 2008ban rendeztek elsõ alkalommal kiállítást, amikor még klubjuk nem volt intézményesítve. Aztán mûködésükkel
2009-ben bekerülve a mûvelõdési központ égisze alá, újabb kiállítás következett. Az ezt követõ két évben már
versennyel egybekötött kiállítással örvendeztették meg a makettek iránt érdeklõdõket, ami idén sem volt másként. A versenyre benevezõk ismét
több kategóriában indulhattak remekmûveikkel, idén elõször profi kategóriát is indítottak a szervezõk. A gyermekeken kívül az ifjúságiak repülõ,
harcjármû, és polgári jármû összevont,
repülõ és harcjármû dioráma kategóriában versenyeztethették alkotásaikat,
míg a felnõttek hajó, helikopter, figura
összevont; repülõ, harcjármû; valamint
figura, repülõ és harcjármû diorámával
nevezhettek a megmérettetésre. A
mester kategóriában repülõvel és
harcjármûvel indulhattak a jelentkezõk. A versenyre és kiállításra érkezett klubok tagjai az elõzõ évek népes
felhozatalát is meghaladva mintegy
háromszáz makettet tettek közszemlére, a 62 induló pedig összesen 178
munkadarabbal szállt ringbe a helyezésekért.
A rendezvényt makettbörze és látványmakettezés is színesítette, valamint kísérõ programként a Magyar
Éremgyûjtõ Egyesület Celldömölki Cso-

portjának második világháborús relikviáiból és Hetesi Dénes nyugalmazott
mozdonyvezetõ vasútmodelljeibõl öszszeállított kiállítás volt látogatható. A
háromnapos rendezvény eredményhirdetéssel zárult, a helyezettek Fehér
László polgármestertõl, és Pálné Horváth Máriától, a mûvelõdési központ
igazgatójától vehették át díjaikat. A
makettversenyt és kiállítást szervezõ
celli klub sikeresen zárta a 2011-es
évet, több nemzetközi versenyrõl is díjakkal tértek haza, illetve idén is túl
vannak az elsõ magyarországi nemzetközi megmérettetésen, ahonnan két
díjat sikerült elhozniuk, jelenleg pedig
a pápai, illetve zalaegerszegi versenyre készülnek.
A makettverseny celli eredményei a
következõk:
Ifjúsági repülõ összevont:
I. Balogh Albert
Ifjúsági repülõ dioráma:
I. Molnár Orsolya
II. Marton Bendegúz
Felnõtt hajó összevont:
III. Szabó László
Felnõtt harcjármû dioráma:
II. Dávid Zsolt
»REINER ANITA

Programok a fenntarthatóság jegyében
A Celldömölki Városi Általános Iskola
május 8-án rendezte meg a KEOP
6.1.0/A/11-2011-0054 azonosítószámú pályázatának legújabb programelemét. A környezettudatosság jegyében
zajló szemléletformáló sorozat legutóbbi rendezvényén, a résztvevõ mintegy
100 tanuló érdeklõdéssel hallgatta a
globális felmelegedésrõl szóló elõadást,
melyet Kazári Józsefné tartott. A gyerekek a témához kapcsolódóan megtekinthették „Az utolsó óra” címû filmet

is, majd csoportfoglalkozásokon mélyedhettek el jobban a Földünket fenyegetõ globális veszélyekben. A korábbi rendezvényekhez hasonlóan kitöltötték az ökológiai-lábnyomtesztet,
így már kezd kirajzolódni az egész felsõ
tagozatra vonatkozó összérték. A tanulók megismerkedtek az energiatakarékos háztartási gépekkel, ezt követõen a
szén-dioxid-kibocsátás magyarországi
és európai adatait vizsgálták, a kapott
eredményeket grafikonon ábrázolták. A

csoportok védõbeszédet állítottak össze
a jövõ generációjáért, ami az iskola
honlapján is bemutatásra kerül a
késõbbiekben. A szervezõk továbbra is
várnak pályamunkákat a diákoktól, melyek kifejezik a gyermekek téma iránti
komoly érdeklõdését.
»VZS
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Emlékek a második világháború idejérõl
A történelemkönyvek gazdasági-politikai nézõpontból is képet adnak a második világháború idejérõl. Május 9-én
ért véget Európában a II. világháború.
Vajon hogy látták az eseményeket a
kor emberei, a háború túlélõi? Õri Dezsõ, kemenesmihályfai lakos résztvevõje volt a történéseknek. Az emlékeket leporolva elmesélte lapunknak, mi
történt akkor, amikor a világháború elérte Vas megyét.
»Dezsõ bácsi, hogyan emlékszik vissza
a háború idejére?
– Háborúba lépésünket bizony megérezte a falu. Kezdetben csak a tényleges szolgálatot teljesítõ katonákat vitték el a frontra, de ahogyan a háború
folytatódott, majdnem mindenkit behívtak szolgálatba, aki a huszonegyedik életévét betöltötte és egészségügyileg is megfelelt. A tizenhét évesek
közül többen önként álltak be a sorba,
hogy megvédjék hazájukat az oroszoktól. A faluban alig maradt férfierõ, a
mezõgazdasági munkákat asszonyok,
gyerekek és öregek látták el, jómagam
is megtanultam gazdálkodni már tizenévesen.
»Milyen volt a katonai kiképzés?
– A faluban maradt tizenéves korosztály levente kiképzésben részesült. Én
tizennégy éves voltam ekkor, de tizenkét éves kortól mindenki köteles volt
részt venni a felkészítésben. A leventében rend és uralom, teljes katonai fegyelem volt. A legfõbb nevelési elv az
engedelmesség, a sport, a fizikai
erõnlét fejlesztése és a katonai alapfogalmak elsajátítása volt.
»Hogyan védekeztek a támadások
ellen?
– Minden ház udvarában bunkert kellett ásni, de ez a bombák ellen nem
sok védelmet nyújtott volna. Az egyetlen lehetõség a védekezésre az volt,

hogy esténként az ablakokat elsötétítettük ruhával vagy csomagolópapírral
úgy, hogy még a petróleumlámpa fénye se szûrõdjön ki. Közel volt a faluhoz a Vönöck–Kenyeri közötti repülõtér,
így szinte mindennap láttunk légi csatát, vadászgépek kötelékét. Egy nap a
bombázó kötelékek áthúztak a hadireptér felett, és nem tudni, mitõl – hiszen a légvédelem sem lõtt –, kigyulladtak és égve hullottak a földre a repülõk. A mai napig sem tudom, hogy
milyen fegyver okozhatta a megsemmisülést. Egy Messerschmidt vadászgépet is lelõttek késõbb, ami Kemenesmihályfa és Celldömölk között ért földet, a gép a földbe fúródott – nyomát
még ma is fel lehet lelni –, magyar pilótája a becsapódás elõtt ejtõernyõvel
kiugrott, így élve megúszta.
»És a háború folyt tovább…
– Nappal is, éjjel is egyre több bombázó jött térségünkbe, kezdetben röpcédulákat szórtak a levegõben, majd más
tárgyakat, játékokat is kiejtettek – késõbb kiderült, hogy mind robbanószer
volt. Egy nap a mezõn én is találtam
egy hófehér kocka alakú tárgyat, gyanút fogtam, tüzet raktam rá, és a sejtésem beigazolódott… felrobbant.
»Mikor érték el az oroszok Celldömölköt?
– 1945. március 26-a éjjelén foglalták
el a várost. Légi csatát ekkor már nem

Köszönetnyilvánítás

A Kreatív Mocorgók ezúton szeretne köszönetet mondani mindazon támogatóinak, akik segítségükkel hozzájárultak a
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lehetett hallani, nem ütköztek ellenállásba az oroszok, így szabad rablást végezhettek hajnalig. Hajnalban elindultak Mihályfa felé, tömött sorokban érkeztek a csapatok az országúton, a katonák fél disznólábbal, kilós kenyérrel,
lekváros üvegekkel érkeztek meg a faluba – látható és érezhetõ volt az elõzõ
éjjeli celli fosztás eredménye. Ahogy
várható volt, elszabadult a pokol, a legnagyobb harc a falu közepén, a templomi elágazásnál zajlott. A lövedékek
megállás nélkül záporoztak. Az egyik
lövedék nyoma ma is megvan a házam
ablakának vasrácsán, a másik a szemközti falba fúródott, emlékét a konyhai
falvédõ is õrzi, melyet utólag varrtam
össze. A közelharcban néhányan életüket vesztették a faluból, a németeket
kiszorították, jeltelen sírba temették el
õket, de sok orosz katona is elhullott,
õket Celldömölkre szállították el.
»Mi történt, miután elhaladt a front?
– A front elõrehaladásával az oroszok
gyûjtötték az erõt a Rábán való átkeléshez, a Ság hegyre vezetõ vasúti vonal mellékét hadi lerakatnak rendezték
be. Korombeliekkel minden nap odajártunk bombát kirakni, a negyedmázsás bombákat csak négyen bírtuk
megemelni. Késõbb repülõgép-alkatrészeket festettünk a laktanyában, ez
volt idehaza a málenkij robot.
»Majd elcsendesedett a falu…
– Amikor a háború Németországot is
elérte, megindult az ukrán hadifoglyok
hazaszállítása – természetesen a falunkon keresztül. Visszaáramlásuk több
hullámban történt, hazajutásukig ideiglenesen letelepedtek Celldömölkön,
számuk, becslések szerint 80.000 körül
volt. A világháború végével a falu elcsendesedett, majd nekiláttunk a háborús romok eltakarításának.
»VAJDA ZSUZSA
közel két éve fennálló babaklub mûködéséhez. Köszönet jár elsõként a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárnak, mely heti rendszerességgel helyet biztosít a foglalkozásokhoz, valamint a Celli PC Szerviz munkatársainak.
Ezen kívül magánszemélyeket is megillet az érdem, akik önzetlen segítségükkel az idei évben is hozzájárultak a kicsik gyermeknapi kikapcsolódásához. A
Kreatív Mocorgók köszönetüket fejezik
ki Ifj. Rozmán Ferencnek, Budai Bernadett vállalkozónak, valamint a Speed
Racing Kft-nek, akik felejthetetlen élményben részesítették õket.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mit szól az új adónemekhez?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Marton
Ágnes

Nem ezt ígérte a kormány,
és jó lenne, ha a továbbiakban már nem az állampolgárokról akarnának még több
bõrt lehúzni. Felháborító,
hogy az amúgy is megadóztatott jövedelmünkbõl még
két-három adót levonnak,
mikor az embereknek lassan
már kenyérre sem lesz pénzük. Sokat beszélek céges és
saját telefonnal egyaránt, így
sajnos meg fogom érezni a
telefonadót. Vállalkozóként
pedig sok mindent utalással
rendezek, így a tranzakciós
adót is észre fogom venni a
pénztárcámon, ahogy a családok is az új adónemeket.

Baranyai
Brigitta

Hallottam az új adónemek
bevezetésének tervérõl, és
egyáltalán nem örülök, hogy
duplán adóztatják az embereket. Vállalkozóként sokat telefonálok, tehát az erre kivetendõ adó biztos érzékenyen
fog érinteni. Nem tudom, mire lehet még számítani, ha
már a telefonálás után is
adóznunk kell. A tranzakciós
adó nem érint, mert mindent
csekken fizetek be. Most,
hogy bevezetik a tranzakciós
adót, nem is váltok át utalásos pénzügyi intézésre, maradok a csekkesnél, így viszont a csekkadó miatt kell
mérgelõdnöm, ha lesz.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

Szép nyári nap barátokkal
Nyári Diánával, Szabó Erikával és R. Kárpáti Péterrel a
kedvelt TV-sorozat szereplõivel, valamint Pauer Krisztina
és Rátonyi Krisztina énekesnõkkel

június 10-én, vasárnap 10.00–17.00
Itt a nyár – gyermekmûsor, vidám talkshow,
zenés mûsor slágerekkel, musikelekkel,
bográcsozás, beszélgetés, fényképezkedés
az érdeklõdõkkel. 10.00–18.00 ugrálóvár,
13.00–17.00 lufibohóc és lovaglási
lehetõség fokozza a jó hangulatot
Válasszon wellness-szolgáltatási
csomagjainkból:
szépségcsomag, antimigrén, illatvarázs,
egészséges légutakért, stresszoldás,
menedzser-csomag szerepel választékunkban.

Nyitva tartás június 1-jétõl:
hétfõtõl csütörtökig, valamint vasárnap:
9.00–19.30;
péntek, szombat: 9.00–20.30.

Sági
Mónika

Böcskör
Judit

Már nem tudják, milyen
irány ból szorítsanak meg
bennünket anyagilag. Egyre
több pénzt elvonnak tõlünk,
többszörösen adózunk, de
sajnos nem tudunk tenni ellene, kénytelenek vagyunk
eltûrni. Itthon ellehetetlenítik
az emberek megélhetését,
meg is értem azt, aki külföldön próbál szerencsét. Azon
csodálkozom, hogy a levegõért még nem kell fizetni,
pedig azt mindenki vesz. Az
rendben van, hogy adózzunk
az államnak, csak legyen mibõl kifizetnünk, ugyanis a
munkabérek sajnos nem ehhez vannak igazítva.

Felháborító, hogy már az
utolsó utáni bõrt is lehúzzák
az emberekrõl. Fizessék meg
a bankok ezeket az új adókat, úgyis õk forgatják a pénzünket, legyenek övék ezek
a költségek. A bevezetésre
kerülõ új adónemek egy átlag családban jó pár ezer forinttal megnövelik a kiadásokat. Ez azért is elszomorító,
mert sok családban nagy a
pénzhiány, ugyanis az átlagkereset nagyjából a minimálbérrel egyezik meg. A magyar népnek sajnos mindent
le kell nyelni, nem úgy van,
mint régen, mikor ki lehetett
menni az utcára tüntetni.

Értesítés gázszünetrõl
Az FGSZ Földgázszállító Zrt.
az üzemeltetésében lévõ földgázszállító
rendszeren

2012. június 28-án 9.00 óra és
2012. június 28-án 17.00 óra közötti
idõszakban
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát
végez, amelynek következtében Társaságunk a fentiekben leírt idõszak alatt a gázellátást nem tudja biztosítani. A meghatározott gázszüneti idõszakban a vészhelyzetek megelõzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérõ elõtti fõcsapot zárva
kell tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges.
ÉGÁZ – DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ
ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

» APRÓHIRDETÉS
Ismerje meg a gyógygombák pozitív élettani hatását!
Ingyenes és személyre szabott tanácsadás. Zsigmond
Gyuláné természetgyógyász, tel: 06 20/414-6099.

11

SPORT

«

Új Kemenesalja » 2012. 06. 01.

Ezüstérem az NB II-ben
Celldömölki VSE-Vulkán fürdõ – Hévíz
24-20 (10-11). – NB II-es nõi kézilabdamérkõzés, Celldömölk, vezette: Antal,
Antalné.
Celldömölki VSE: Szabó – FARKAS B. 4,
SZOMORKOVITS A. 2, VLASICH 1, KAZÁRI
4, Németh 1, Farkas A. 1. Csere: Balogh
(kapus), Gõcze 5/5, Füzfa, SZOMORKOVITS L. 6, Recse, Freiberger, Bagits.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Junior: 24-17 (6-12).
Nehezen lendült bele a Celldömölk a
játékba. A találkozó elsõ negyed órájában a vendégek vezettek, és csak ekkor tudott felzárkózni a hazai együttes.
A szoros hajrából még a Hévíz jött ki
jobban, hisz egy góllal õk vezettek a
szünetben. A második játékrészben aztán nagyszerûen játszott a CVSE, és végig kézben tartotta a mérkõzést. Az
egész félidõre jellemzõ két-háromgólos celli elõny a végére is megmaradt,
így megérdemelt hazai siker született.
Gyõzelmével a második helyen zárta a
bajnokságot a Celldömölki VSE – Vulkán
fürdõ csapata.

Bajnoki mérkõzések

A bajnokság végeredménye:
H.

CSAPAT

M. GY. D.

V. GÓLARÁNY

P.

1.

Haladás

22 17

0

5

695–510

34

2.

Celldömölk

22 15

3

4

577–495

33

3.

Gyõrújbarát

22 15

2

5

615–551

32

4.

Gyõri ETO III. 22 13

3

6

689–582

29

5.

Hévíz

22 13

1

8

585–523

27

6.

Veszprém II. 22 11

3

8

684–537

25

7.

Sárvár

22 11

2

9

576–540

24

8.

Bük

22 10

2

10

529–511

22

9.

MOGAAC

22

8

1

13

540–603

17

10. Tapolca

22

4

2

16

559–684

10

11. SZESE Gyôr

22

3

1

18

450–618

7

12. Körmend

22

2

0

20

504–789

4

A lányok nagyszerû menetelésérõl következõ lapszámunkban bõvebben olvashatnak, kedves Olvasóink.

NB II. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Balatonfüred FC 11:7
Benák András 3, Ölbei Péter 3, Orbán
Renátó 2, Máthé Gyula 2, Benák-Ölbei
páros.
A celliek a bajnokság utolsó fordulójában nagy küzdelemben nyerték a
mérkõzést. Ez a gyõzelem azt is jelentette, hogy megnyerték a bajnokságot.
NB III. Széchenyi SE I. – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 12:6
Fehér László 3, Balázs Gy. 2, Gyömörei
Pál 1. A párosok elúsztak, így az erõsen tartalékos cellieknek nem volt esélye pontszerzésre.

Férfi eredmények
Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ II. – Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ I. 46:29 (21:14)
Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ I. – Széchenyi ESE 23:45 (11:19).
Kapuvár SE – Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ
II. 26:28 (11:12)
Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ II. – Gyõri
ETO Kézilabda Szurkolók 30:29 (19:12).
»CSUKA L.

Újra országos döntõben a Városi Általános Iskola kézilabdázói
Május 18-án Celldömölk adott otthont a
2011/2012-es tanév kézilabda diákolimpia országos elõdöntõjének. A városi sportcsarnokban az elsõ mérkõzésen
a gyõri Arany János Általános Iskola
csapatával vívott viszonylag szoros csatát a hazai együttes, de végül 23:19-re
sikerült felülkerekedniük az ellenfelükön. A második mérkõzést a pécsi
Városközponti Általános Iskola ellen játszották a hazaiak, akik az elsõ félidõben remek játékkal nagyon meglepték
ellenfelüket és 8 gólos elõnyre tettek
szert. A második játékrészben visszafogottabb játékkal, plusz egy góllal növelték a két csapat közti különbséget,
így 29:19-re gyõzött a celldömölki alakulat. Az Eötvös DSE utolsó mérkõzésén
25:18-ra verte a várpalotai Nepomuki
Katolikus Általános Iskola együttesét,
ennek köszönhetõen pontveszteség
nélkül nyerték meg az országos
elõdöntõt. Ezzel a teljesítménnyel sikerült bejutniuk az ország legjobb 8 csapata közé, és méltó utódai a nagy
elõdöknek, ugyanis idén lesz 15 éve,
hogy a Császár Gábor nevével fémjelzett együttes diákolimpiai bajnok lett. A
játékosok közt nincs kiemelkedõ egyéniség, igazi csapategység jellemzi az
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együttest. Az országos döntõt 2012. június 17–19. között rendezik Hódmezõvásárhelyen.
Végeredmény:
1. Celldömölk Városi Ált. Iskola – Eötvös
DSE
2. Gyõr Arany János Ált. Iskola
3. Pécs Városközponti Ált. Iskola
4. Várpalota Nepomuki Kat. Ált.Iskola
A csapat köszöni az Apáczai Kiadó, Berki

Balázs és Danka Imre támogatását.
A csapat tagjai (állnak balról jobbra):
Danka Adél igazgató, Fekete Csongor,
Patyi Martin, Salamon Zalán, Zámbó
Dorián, Szabó Barnabás, Kovács Kristóf,
Süle Nándor edzõ testnevelõ tanár.
Guggolnak: Nagy Csenger, Nagy Gergely, Horváth Konrád, Gönye Bálint,
Kocsi Ádám, Szabó Benedek. A képrõl
hiányzik Ferenczy Attila, Horváth Ákos,
Kertész Armand.
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Hibátlan kötelezõk
Celldömölki VSE – Pecöl 8-3 (3-1)
Celldömölk, 150 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 26. forduló. 2012.
május 19.
Vezette: Vass István (Király Zsolt, Kovács Jenõ).
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Megyesi,
Györkös, Velencei T. – Enyingi, Hegyi,
Mészáros (Sebestyén 64. p.) – Gaál
(Mógor K. 70. p.), Vánkos, Gyõri (Ambrus R. 64. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Pecöl: Horváth – Szép (Czibók 59. p.),
Hujber, Mészáros, Tóth – Kovács,
Dovánszki, Nagy, Polgár, Séfer –
Szemes. Kiállítva: Séfer Balázs (76. p.).
Góllövõk: Gyõri Gergely 2 (3. és 52. p.),
Hegyi László 2 (16. és 76. p. 11-esbõl),
Vánkos Balázs 2 (48. és 71. p.), Enyingi
Márk (43. p.), Mógor Krisztián (82. p.),
illetve Nagy István (32. p.), Kovács
Zoltán 2 (50. és 83. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Vép U19 16-1.
G.: Fülöp András (7), Böcskör Nagy
Barnabás (2), Balázsi Krisztián, Lõrincz
Gábor (3), Hideg Ádám (2), Virág
Martin, illetve Bankits Ramón.
Magabiztos gyõzelem a kilenc fõvel
kezdõ pecöli fiatalok ellen.
Rábatótfalu – Celldömölki VSE 0-5 (0-3)
Rábatótfalu, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 27. forduló. 2012. május 27.
Vezette: Lóránth Sándor (Mészáros József, Kovács László).
Rábatótfalu: Domiter – Merkli (Soós 60.
p.), Düh, Kóczán P., Kóczán L. – Réczeg,
Meskó (Hodács 65. p.), Kovács (Anderkó 55. p.), Andrejek – Dancsecs (Huszár 57. p.), Ács.
Celldömölk: Tóth A. – Ambrus A., Megyesi, Györkös, Velencei T. – Enyingi,
Ambrus R., (Németh II. J. 56. p.), Hegyi,
Mészáros (Sebestyén R. 65. p.) –
Vánkos, Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Hegyi László (31. p.), Gyõri
Gergely (35. p.), Vánkos Balázs (36.
p.), Ambrus Roland (48. p.) és Velencei
Tibor (84. p.).
Elõmérkõzés: Rábatótfalu U19 – CVSE
U19 1–7 G.: Klujber, illetve Mógor
Krisztián, Gersey Bence, Lõrincz Gábor
(2), Virág Martin (2) és Mayer Szabolcs.
Tovább tart a Szentgotthárd és a celli
I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

fiatalok között a versenyfutás, jelenleg
2 pont elõnnyel és nagyon jó gólkülönbséggel vezetjük a tabellát.
Minden bizonnyal egy egész jó kis tanulmányt lehetne írnia egy arra avatott
szakértõnek arról, hogy vajon mi az
oka annak, hogy a Cell õsszel és most
is nyolc góllal terhelte meg a Pecöl hálóját. A statisztikákból ugyanis nem következik ez evidenciaként, ha a két
csapat egymás elleni meccseit kiveszszük, akkor a Celldömölk meccsenként
1,75 gólt rúgott, a Pecöl pedig 2,41-et
kapott. A lényeg a lényeg, azaz az õszi
történet kis módosulással (három bekapott gól) megismétlõdött. A gólgyártást Gyõri kezdte, egy kipattanó labdát
vágott közelrõl a hálóba, majd Hegyi
futott el a bal oldalon és a hosszú oldalra csavarta át a labdát. Az elõny
megszerzése után lazult a hazai koncentráció és a vendégek három helyzetükbõl egyet kihasználtak, egy jól
meglõtt szabadrúgásból szépítettek. A
félidõ eredményét Enyingi állította be,
aki egy szöglet után életerõs lövéssel
vette be a vendégkaput. Már a második félidõben jártunk, amikor Vánkos is
megkezdte a meccset, egy felsõ kapufáról a gólvonal mögé pattanó lövéssel
jelezte jelenlétét. Az adok-kapokban a
vendégek következtek, a nem eléggé
komolyan vett Kovács a 16-os sarkáról
lõtt a rövid felsõbe. A vendéggólt követõen megkétszereztük a találataink
számát, Gyõri közelrõl fejjel, Vánkos
lábbal, Hegyi pedig 11-esbõl ért el találatot. A nyolcadiknál kicsit lassítunk a
dicséret okán, az élete elsõ felnõtt bajnokiján pályára lépõ, az U19 egyik vezéregyénisége, Mógor Krisztián rutinos
játékosokat megidézõ módon pókhálózta ki a bal felsõ sarkot. Még a gólt
ünnepeltük, amikor újra Kovács lépett
meg, igaz, most lesgyanús körülmények között, de ettõl nem zavartatta
magát és beállította a végeredményt.
Hozta a másik kötelezõ gyõzelmét is a
csapat, amikor a szintén a kiesõ helyek
egyikén tanyázó Rábatótfalu otthonában aratott magabiztos sikert, így a

hátralévõ három bajnokira megmaradt
a hat pont elõny a Bük elõtt, akik következõ meccsüket Kemenesmagasiban játsszák. Mire e sorok megjelennek, lejátsszuk a megyei Magyar Kupa
5. fordulóját Uraiújfaluban, jó lenne továbblépni, hiszen innen már jöhetne az
országos fõtábla. A bajnoki meccsek
sora hazai pályán folytatódik a sajnos
már kiesett Kemenesalja ellen június 2án, majd az utolsó idegenbeli erõpróbán rá egy hét múlva Kõszegen már
akár …, na nem akarom elkiabálni.
»DOTTO

Nagy meglepetés
a kispályán
Az V. Városi Kispályás Labdarúgó
Bajnokság eddigi legnagyobb meglepetését okozta a Merse Amigo, amikor
a negyedik fordulóban 5–2-re legyõzte
a két éve veretlen Áramütöttek csapatát, akik így lépéshátrányba kerültek a
bajnoki címért folyó versenyfutásban.
A Vulkánsport Egyesület rendezésében
a Ligeti mûfüves pályán kedd koraeste
zajló meccsek négy fordulója után a
góllövõ tabella élén Nagy Szabolcs (DC
Ördögei) áll 10 góllal, õt ketten követik holtversenyben a 2-3. helyen héthét góllal, név szerint Manganelli
Attila (GeraZoli) és Varga Adrián
(Benkõ Fürdõszalon).
H

Csapat neve

J GY D V

Góla.

P

1.

GeraZoli

3 3 0 0 23 : 7 9

2.

Áramütöttek

4 3 0 1 21 : 7 9

3.

Merse Amigo

4 3 0 1 16 : 10 9

4.

Szivacsok

4 2 0 2 11 : 11 6

5.

Benkõ Fürdõszobaszalon

4 2 0 2 15 : 18 6

6.

DC Ördögei

4 1 1 2 16 : 27 4

7.

Ügyetlenek

3 0 1 2 7 : 15 1

8.

Szalai Szaki

4 0 0 4 10 : 24 0

»DOTTO

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér
1. Telefon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív
Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS 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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Sajtóközlemény
Vízminőség javítása Káld kistérségében
Káld Község Önkormányzata, mint a Káld és térsége ivóvízminőség javítására létrejött társulás gesztora a Borgáta, Duka, Egyházashetye, Káld, Kissomlyó településeken megvalósuló ivóvízminőség javítását szolgáló fejlesztésre 130 014 900 Ft támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív
Program keretében (KEOP–1.3.0/2F/09-2010-0023)
A Káld nevét viselő vízbázisról ellátott Borgáta, Duka,
Egyházashetye, Káld és Kissomlyó települések mintegy
2077 lakóját érinti a fejlesztés, melynek révén az
egészséget nem veszélyeztető, az Európai Unió előírásainak megfelelő ivóvíz biztosítása az alapvető cél. Káld
és a környező települések területén elhelyezkedő vízbázison kívül nincs olyan ismert vízadó réteg, amely alternatívát jelentene az ivóvízellátásban. A jelenleg működő vízbázis a víztisztítómű rekonstrukciójával alkalmas
arra, hogy a vízbázisból nyerhető ivóvízzel a településeken jelentkező vízigényt megfelelő minőségben biztosítsa a felhasználók számára.
A fejlesztés specifikus célja új víztisztítási technológia
kiépítése, valamint az ivóvízhálózat részét képező, a
víz minőségét rontó hatású bekötővezetékek cseréje.
A projekt megvalósítása során megújul a víztisztító
gépház épülete, 2 db új 50 m3 tárolókapacitású kezelt
víztározó kerül elhelyezésre, vasiszap ülepítő medence készül, a víztisztító gépház technológiairendszere
átalakításra kerül. Az átalakítást követően megújul az
udvartér, valamint 2000 folyóméter korrodálódott bekötővezetéket cserélnek ki. A fejlesztés eredményeA Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ
és Könyvtár és az
IcePic Modell Studio

meghirdeti a

„Ms. KEMENESALJA” és „Mr. KEMENESALJA”
szépségversenyt.

Várjuk 12 és 25 év közötti lányok és fiúk jelentkezését 3 kategóriában. Kategóriák: 12-14 éves kor; 15-19 éves kor; 20-25 éves kor.
Jelentkezési feltételek: Jelentkezhet minden 12. életévét betöltött és
26. életévét még be nem töltött lány és fiú, akik Kemenesalja körzetében laknak. Hivatalos modellek nem jelentkezhetnek. 18 év alatti jelentkezõknek szülõi beleegyezés szükséges. A versenyen résztvevõkrõl készült képek bármilyen reklám céljából felhasználhatók
lesznek.
Jelentkezés: Jelentkezési lap: a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ portáján. 18 év alatti jelentkezõk esetében a szülõnek (gondviselõnek) is
alá kell írni! A jelentkezési lap mellé egy A/4-es méretû színes képet
kérünk a jelentkezõrõl!

Jelentkezési határidõ: 2012. június 13.
A verseny menete: A verseny több fordulóból áll. Az elsõ fordulóban minden jelentkezõ egyaránt részt vesz. A második fordulóban
minden kategóriából a legjobb 20 (10 lány és 10 fiú) fiatal méri öszsze szépségét és tudását. A harmadik fordulóban, a döntõben pedig
minden kategóriából 6 (3 lány és 3 fiú) fiatal közül kerül ki a két
gyõztes!
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. június 16. szombat, 10 óra
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
2012. június 15-én, pénteken, 16 órától tájékoztató és próba az elsõ
megmérettetésre!
Várjuk jelentkezéseteket! :)
Legyél TE Kemenesalja szépe!
Bõvebb információ: e-mail: icepicms@freemail.hu
Telefon: +36 30/210-9721; +36 70/238-7233

MÉDIAPARTNEREK
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ként egy 40m3/óra kapacitású új víztisztítómű jön létre, amely alkalmas a 2077 lakos folyamatos, határértékeknek megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátására.
A projekt összköltsége 144 461 000 Ft, 90%-át,
130 014 900 Ft-ot az Európai Unió és Magyar Állam
biztosítja. A megvalósítás időtartama 2011. december
01-től 2013. június 30-ig tart.
2012. május 21.
Káld Község Önkormányzata
9673 Káld, Berzsenyi u. 19.
E-mail: phkald@airplanet.hu
www.kald.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Autósbolt és
utánfutó
kölcsönzés
Celldömölk
Szomraky u. 3.
tel: 06 95/6420—540
mobil: 06 70/332—5674

Óriási nyár elejei akció!
• Olajcsere szettek: Castrol 10w-40/4l motorolaj+levegõ+olajszûrõ: VW, Fiat, Opel, Renault,
Suzuki egyes típusaihoz 8500 Ft/garnitúrától.
• Flexibilis ablaktörlõ lapátok 350–650 mm
között 990 Ft/db-tól.
• Továbbá minden fék ill. futómû alkatrész 20%
kedvezménnyel kapható.
Pl.: Suzuki Swift elsõ lengõkar 7500 Ft/db-tól,
elsõ fékgarnitúra/tárcsa+betét 9500 Ft/garnitúrától, elsõ féltengelycsukló 8500 Ft-tól.
Opel Astra felsõ féktárcsa garnitúra/tárcsa+
betét/15000 Ft-tól,
VW 1.9 td vezérlés készlet 25000 Ft-tól.

Az akcióról bõvebb felvilágítást
elérhetõségeinken kaphatnak.
Az akció visszavonásig érvényes!

Gyümölcs, bor és pálinka a gasztronómiában fesztivál
III. Vas megyei nyílt pálinka- és párlatverseny
2012. június 16.
Helyszín: Vönöck, Buti Károly gyümölcsöse
08.00 – 09.00 Zenés ébresztõ ceremóniamesterrel
09.00 – 10.00 Vendégek érkezése, »disznóságokból« és »gyümölcsös édességekbõl« készített reggeli falatkák
10.00 – 10.30 Ünnepélyes megnyitó
10.45 – 11.15 Répcelaki Ümmögõ néptánccsoport, majd Pálinkás jó napot! – együtt koccintás
11.25 – 12.00 Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör Hagyományõrzõ Egyesület
12.10 – 12.40 Kemenesalja Néptánccsoport
13.00 – 14.00 Jó ebédhez szól a nóta! – Homály Ferenc és cigányzenekara, Keszthely
14.00 – 14.30 Soltis Lajos Színház: Vásári komédiák
14.40 – 15.15 Merseváti Piroska Amatõr Mûvészeti Csoport
15.25 – 16.00 Latin-amerikai táncok: Salsa Rimányi Judit vezetésével
16.00 – 17.30 Ünnepélyes eredményhirdetés
Pálinkás jó estét! – együtt koccintás, falatozgatás
17.45 – 18.15 Shadows Guitar Band
18.25 – 19.00 Westend Blues
19.00 – 20.00 Tombolasorsolás
20.00 – 21.20 Ocho Macho
21.30 – 22.00 Tûzzsonglõrök
22.30 – 03.00 Retro bál a Tequila zenekarral
09.00 – napnyugtáig kirakodó vásár
Gyerekeknek: • ugrálóvár és trambulin • korongozó • gyerekkuckó • lufibohóc • arcfestés • üvegfestés • gyöngyfûzõ • szalvéta képek. Felnõtteknek: • répcelaki foltvarrók • kosárfonó • fafaragó
• kukoricacsuhé • rábacsanaki íjászok • aszalt gyümölcsök • lekvárok • mézes • zalaszentgróti sajtok • kolbászos-hurkás • palacsintás-gofris • Batha-Porta õrségi olajok • zanati fagyi • Szent
Mauríciusz Monostor gyógynövények, termékek • Csikvándi nektár • Kiss-Almás Bt. Vép (rostos almalé) • Danka Imre Ságshegyi borok • Dóka Éva pincészete Zalaszentgrót • Láng pincészet • Õrségi pálinka-stand • Téti pálinka-stand • Mixer Team. A fentiekkel párhuzamosan sörsátorban zene,
büfé, helyben sütött kemencés finomságok (kenyérlángos, tócsni), lilahagymás mangalica-zsíros
kenyér, sütemények és egyéb finomságok várják a kedves látogatókat.

Nyisson lakossági
számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél
• Junior számlacsomag 26 éves korig
ingyenes bankkártyával,
• 1–12 havi lekötések kedvezô kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.

Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50. Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu • www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005

