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» Ezüstérmesek
a lányok 12.

» Bajnok 
a Cell 13.



Felhívás

2012. évi sárga kukás gyûjtési napok

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a csoma-
golási hulladékok szelektív gyûjté-
sét a nyári hónapokban júniustól
szeptemberig havonta kétszer a
következõ KEDDI napokon végzi:

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 gyûjtõedé-
nyeket a fenti napokon reggel 6.00 órá-
ig szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!

CELLI HUKE KFT.

A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.

ügyfélszolgálati irodát nyított
Celldömölk 

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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Május 1-tõl állami fenntartásba került a kórház
2012. május 29-én tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselõ-testülete.
Fehér László polgármester mint mun-
káltató elköszönt dr. Farkas Pétertõl, a
Kemenesaljai Egyesített Kórház igazga-
tójától, hiszen május 1-jétõl minden
kórház, így a Celldömölkön mûködõ in-
tézmény is állami fenntartásba került.

Dr. Farkas Péter Imre két és fél éve ve-
zeti a Kemenesaljai Egyesített Kór há -
zat. 2010-et a siker évének nevezte,
hi szen sikerült a kórház mûködését
stabilizálnia gazdaságilag és szakmai-
lag egyaránt. 2011 év elején már az
egészségügyi kormányzat struktúravál-
tási szándékáról cikkeztek a szaklapok,
és ennek elõkészítését meg is kezdték
az év folyamán. 2012. május elsejétõl
a Kemenesaljai Egyesített Kórház is ál-
lami fenntartásba került, a hónap fo-
lyamán megtörtént az átadás-átvétel.
Az eredeti elképzeléstõl, miszerint 50
ágyas aktív ellátási formában mûködik
tovább a kórház, elköszönhetünk: a je-
lenlegi elképzelések szerint a GYEMSZI
(Gyógyszerészeti és Egészségügyi Mi -
nõ ség- és Szervezetfejlesztési Intézet)
esetünkben a krónikus ellátási formát
részesíti elõnyben. Olyan szóbeli ígéret
is van, miszerint õsztõl erõsödik a járó-
beteg-ellátás.  A  kórházigazgató  el-
mond ta, hogy szerették volna elérni,

hogy a szülészeti-nõgyógyászati és a
sebészeti aktív tevékenység megma-
radjon. Egyelõre úgy tûnik, hogy július
1-jétõl a Vas megyei Markusovszky
Kórház külsõ telephelyeként fog mû -
köd ni a szülészet-nõgyógyászati osz-
tály 15 aktív ágyszámmal. A sebészeti
aktív ellátás tekintetében már bonyo-
lultabb a helyzet: a GYEMSZI 5 aktív
ágy engedélyezésérõl döntött, amit az
orvosi szakmai kollégium az utolsó pil-
lanatban megvétózott, mondván, hogy
itt sem mûködhet kevesebb, mint 15
aktív ágy. A 15 aktív ágyszámot viszont
a GYEMSZI nem javasolta. Ezért a Ke -
me nesaljai Egyesített Kórház egynapos
sebészeti ellátást fog folytatni 5 aktív
ágyon a saját kerete terhére. Ez – mivel
egynapos ellátásról van szó, egy-
szerûbb mûtéteket jelent. A belgyó-
gyászati osztályon megszûnik a 20 ak-
tív ágy, helyette 30 krónikus finanszí-
rozású ágyszám fog mûködni. Inta há -
zán az addiktológiai rehabilitációs te-
vékenység viszont 15 ágyszámmal nö-
vekszik. Az egészségügyi dolgozók lét-
számleépítésére vonatkozólag dr. Far -
kas Péter elmondta, hogy – mivel jól
kép zett munkaerõrõl van szó, meg sze-
retnék tartani õket. A sürgõsségi ellá-
tásra vonatkozólag – döntés híján –
nem tudott érdemben válaszolni. 
Ezután Farkas Gábor jegyzõ beszámolt

arról, hogy Celldömölk Város járásköz-
ponttá válik. A járási hivatalokhoz ke-
rülnek egyes közigazgatási jogkörök,
amelyeket eddig a jegyzõ látott el. A
járási hivatalok a feladatellátás idejére
ingyenesen használatba veszik az épü-
letet. Június 1-jétõl változik a kukák
ürítési díjszabása. Ezentúl a 120 literes
hulladékmennyiség elszállítása 273 fo-
rint, a 240 literesé 496 forintba, a
gyûjtõ edény feletti mennyiség esetén
a 80 literes hulladékzsák elszállítása
pedig 277 forintba fog kerülni. A díj-
szabás módosítást a ZALAISPA által ki-
rótt többletterhek és a megnövekedett
üzemanyagár indokolja. Még 2011
nyarán döntött úgy Cell dö mölk Város
Képviselõ-testülete, hogy a Vulkán
fürdõ üzemeltetését olyan cégnek adja
bérbe, ahol az önkormányzat 51% tu-
lajdoni arányt képvisel. A társasági
szerzõdést, mely Celldömölk Város Ön-
kormányzata és a JUFA Ungarn Kft. kö-
zött született, a Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdõ Kft. nevet viseli, és 10 mil-
lió forint törzstõkével rendelkezik. A
társaság kettõs ügyvezetést nevez ki,
közülük a Jufa Ungarn Kft. képviseleté-
ben Heinrich Mátét, a Jufa Ungarn Kft.
dolgozóját, az önkormányzat részérõl
pedig Bakó Istvánt, a Városgondnokság
igazgatóját. 

»LOSONCZ ANDREA

A hagyományoknak megfelelõen idén is
rendeztek megemlékezést civil szerve -
zõdések a trianoni diktátum 1920. júni-
us 4-i aláírásának évfordulója alkalmá-
ból. Hazánk fájdalmas megcsonkítására
június 2-án emlékeztek a Ság hegyen
felállított trianoni emlékkeresztnél.

A Kemenesaljai Trianon Társaság, az
Alsósági Életfa Egyesület, a Ság he-
gyért Alapítvány, valamint a KMKK ál-
tal szervezett ünnepi megemlékezésen
elsõként Jakab Csaba, a Ság hegyért
Alapítvány elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, aki elmondta: „Trianon ha-
tással van tudatunkra, politikai és gaz-
dasági életünkre egyaránt. A trianoni
diktátum szándékosan igazságtalan
volt, mely béke helyett a békétlensé-
get szentesítette, a nagyhatalmak pe-
dig elültették a II. világháború csíráit”.
Bartha István Reményik Sándor: Hogy
is volt? címû versét szavalta el, majd a

megemlékezés szónokaként Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyûlés alelnö-
ke mondott ünnepi beszédet. Tör té nel -
mi visszatekintésében hangsúlyozta,
hogy az elsõ és második világháborút
tekintve a nagyhatalmi játszmák vesz-
tesei voltunk nemzetként és egyén-
ként egyaránt, de mi magyarok azért
vagyunk képesek a reménytelen har-
cot is felvállalni, mert megrendíthetet-
len igazságérzetünk van. A rendezvé-
nyen még a Sebestyén Zoltán vezette
Kemenesmagasi Citerazenekar és Nép -
dal kör Hagyományõrzõ Egyesület mû -
so ra, Horváth Béla tárogatózenéje, va-
lamint Vitéz Juhász Antal versmondása
járult hozzá a meghitt múltidézéshez.
Az emlékezõ ünnepségen a jelenlevõ
pártok, civil szervezetek képviselõi el-
helyezték a tisztelet és emlékezés ko-
szorúit az ország legnagyobb trianoni
emlékmûvénél, majd zárásként Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság

elnöke osztotta meg gondolatait, és
emelte ki a nemzeti összefogás szük-
ségességét. 

»REINER ANITA

Trianonra emlékezve a nemzeti összetartozás napján
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Újabb kiváló eredmény gyors- és gépírásból
A Magyar Gyors- és Gépíró Szövetség éven-
te két rangos versenyt szervez, õsszel az
országos gyors- és gépíró versenyt, tavasz-
szal pedig a Magyar Baj nok ságot. 
Mindkét versenynek évek óta a budapesti
Katona József Mûszaki, Közgaz da sági
Szakképzõ Iskola és Gim názium ad otthont.
Õsszel elsõ ízben a gépírási versenyfelada-
tot interneten keresztül is meg lehetett ír-
ni. Ennek köszönhetõen több mint 600 ver-
seny zõ vett részt. Kovácsné Horváth And -
rea, a Celldömölki Polgármesteri Hiva tal
dolgozója az õszi versenyen és az idei
Magyar Bajnokságon is indult mind gyors-
írásból, mind pedig gépírásból. Az õszi ver-

senyen gyorsírásból 1., magyar nyelvû gép-
írásból 7. (15 perc alatt 6501 leütés 2 hibá-
val), angol nyelvû gépírásból 4. (10 perc
alatt 3350 leütés 0 hibával) helyezést ért
el. A márciusban megrendezett Magyar
Bajnok sá gon gyorsírásból 1., gépírásból 11.,
az összetett versenyben 3. helyezett lett. A
gyorsírási feladat 8 perces fokozódó sebes-
ségû diktátum áttétele (elsõ percben 160
szótag/perc, 8. perc ben 300 szótag/perc).
A dolgozat akkor értékelhetõ, ha legalább
három perc áttétele megvan. A verseny-
szabályzat szerint minden percben meg
van határozva a hibahatár, aki a megenge-
dett hibaszámot túllépte, az elõzõ perc át-

tétele az érvényes. A gyorsírás áttételére
2,5 óra áll rendelkezésre. Gép írás ból a
Magyar Bajnokságon 30 perces másolás a
feladat. Ahhoz, hogy értékelhetõ legyen a
versenymunka, percenként legalább 250
leütés kell, hogy legyen. Minden hibát 100
leütés levonásával büntetnek, és a hibák
száma nem haladhatja meg a teljes leütés
három ezrelékét. A rangsort a nettó leütés
adja. Az összetett versenyben a sikeres
gépírási és gyorsírási versenymunka együt-
tes pontszáma alapján döntik el a helyezé-
seket. Andrea mindkét versenyen a gyors-
írási versenydolgozatát a maximális 8 perc
teljes áttételével írta meg egyedüliként.

Új rendelet vonatkozik a helyi szabálysértésekre
Korábban a helyi vonatkozású szabály-
sértéseket önkormányzati rendeletek
szabályozták: ide tartoztak a különbözõ
közterülettel, közszolgáltatásokkal kap-
csolatos dolgok, a temetõk rendjét sza-
bályozó rendeletek, az állattartással kap  -
csolatos rendelet. Aki megszegte ezek
közül valamelyiket, a szabálysértési tör-
vény szerint jártunk el, a helyi rendelet
alapján. A szabálysértõkre 30 ezer forin-
tig terjedõ pénzbírságot lehetett kiszabni. 

»Mi változott az elõzõekhez képest? –
kérdeztük Farkas Gábort, Celldömölk
Város jegyzõjét.
– A tiltott és kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló önkormányzati
rendelet apropóját az adta, hogy az
Alaptörvény szerint van a bûncselek-
mény, amit a Btk., és van a szabálysér-
tés, amit a 2012 II. törvény szabályoz. Ez
a törvény 2012. április 15-én lépett ha-
tályba, és megszüntette azt a lehetõsé-
get, hogy törvényi kereten kívül más
jogszabály is megállapítson szabálysér-
tési tényállást. Május 31-ig valamennyi
önkormányzati rendeletbõl törölni kel-
lett ezeket a tényállásokat. A törvény-
ben magában sok olyan dolog van, amit
szabályoz, de maradtak olyan dolgok is,
amelyek nincsenek szabályozva. És mi-
vel amit a törvény nem tilt, azt megen-
gedi, ezt áthidalandó, alkottunk rende-
letet a tiltott és kirívóan közösségelle-
nes magatartásra vonatkozóan.
– Mik tartoznak ide konkrétan?
– Egészen konkrétan ide tartozik néhány
állattartással kapcsolatos kérdés: tiltott,
kirívóan magatartást közösségellenes
követ el az a személy, aki például közte-
rületen közepes, vagy nagytestû, hara-
pós és támadó természetû ebet szájko-
sár nélkül vezet. Önkormányzati temetõk

rendjével kapcsolatban nem lehet te-
metõn kívül halottat eltemetni vagy a
hamvakat nem az erre a célra kijelölt
helyen szétszórni; sírt vagy sírboltot a
szükséges szakhatósági engedélyek,
vagy az üzemeltetõ jelenléte nélkül ki-
nyitni, abból exhumálni; sírgödröt le
nem bomló anyaggal kibélelni. Tilos a
temetõ területére kutyát – vakvezetõ ku-
tya kivételével – vagy más állatot bevin-
ni, temetõbe motorkerékpárral, gépko-
csival behajtani – kivételt képeznek a
mozgáskorlátozottak, a láthatóan idõs
betegek és az engedélyezett munkála-
tokat vég zõk stb. Ugyancsak tiltott, kirí-
vóan közösségellenes magatartást követ
el az a személy, aki nem tartja be a te-
lepülési hulladékkal kapcsolatos szabá-
lyokat, mint pl. a hulladékkezelési szol-
gáltatást nem veszi igénybe, hiszen ez
olyan szolgáltatás, amelyrõl a testület
döntött, hogy kötelezõen igénybe kell
venni mindenkinek. Vagy például a hul-
ladékot elhagyja, a tárolás, gyûjtés, ár-
talmatlanítás szabályaitól eltérõ módon
felhalmozza, ellenõrizetlen körülmények
között helyezi el, és/vagy kezeli azt. Aki
a közterület rendjét nem tartja be, szin-
tén ezen rendelet ellen vét, ilyen pl. ha
valaki a közterületet hozzájárulás nélkül,
vagy attól eltérõ módon, illetve azt
meghaladó mértékben használja, ha a
rendeltetésétõl eltérõ módon használja,
zöldterületre gépjármûvel ráhajt, ott vá-
rakozik, közterületen virágot leszed, fá-
kat, egyéb növényeket csonkol stb.
Hirdetést is csak meghatározott helyek-
re lehet elhelyezni, egyébként bünte-
tendõ cselekménynek számít. A környe-
zetvédelem helyi szabályainak be nem
tartása is ez alá a rendelet alá esik: til-
tott, kiíróan közösségellenes magatartást
követ el az, aki a meglévõ élõvízfolyáso-

kat, vízelvezetõ árkokat eltorlaszolja, a
vizet fertõzi, szennyezi, közkifolyónál
jármûvet mos, 21 órától reggel 7 óráig,
valamint vasár- és ünnepnapokon 0–10
óráig, és délután 16–24 óráig benzinmo-
toros fûnyírót, benzinmotoros szivattyút
és/vagy benzinmotoros fûrészt használ.
Ugyanezen elbírálás alá esik az az ingat-
lantulajdonos, aki nem gondoskodik az
ingatlana elõtti járdaszakasz, nyílt árok
tisztán tartásáról, az ingatlannal határos
zöldterület rendben tartásáról (fûnyírás,
gyomtalanítás), a téli síkosság mentesí-
tésérõl és hóeltakarításról. 
»Milyen következményekkel járhat, ha
valaki ilyen magatartást követ el?
– Az eljárást az ún. Ket. (a közigazgatási
hatósági eljárási szolgáltatásokról szóló
2004. évi CXL. törvény) szabályozza. Az
eljárás indulhat lakossági bejelentés út-
ján vagy hivatalból. Az elkövetéstõl szá-
mított 30 napon belül bárki bejelentés-
sel élhet, a képviselõ-testület a jegyzõt
hatalmazta fel az eljárás lefolytatására,
ezért azt a jegyzõhöz kell benyújtani. Az
elkövetõ 1000 forinttól 150 ezer forintig
terjedõ bírsággal súlytható. Ha csekély
súlyú, akkor élhetünk a figyelmeztetés
lehetõségével is. A helyi rendelet vo-
natkozásában  a  közterületfelügyelõ
hely színi bírságot is kiszabhat. A bünte-
téseket az eljárás alá vont személy vá-
lasztása alapján közérdekû munkára is
át lehet váltani: 5000 forint értékû bün-
tetés hatórányi  közérdekû  munkának
felel  meg. Amennyiben ezzel a le-
hetõséggel az elkövetõ nem él a KET.
végrehajtási szabályait kell alkalmazni,
ami munkabérbõl, egyéb jövedelembõl
való letiltást, vagy ingó/in gatlan tulaj-
don árverésre tûzését vonhatja maga
után.

»LOSONCZ ANDREA
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A Mária Út Közhasznú Egyesület
(MÚTKE) konferencia-találkozót szerve-
zett városunkban június 8-án és 9-én. A
Mária-út dunántúli hálózatépítési talál-
kozóján résztvevõk áttekintették a za-
rándok mozgalom elõrehaladását, az
egyes szakaszokon folyó fejlesztõ mun-
kát és azok eredményeit.

A Mária Zarándokút Mariazelltõl Kis -
somlyóig vezetõ gyalogos útvonal,
mely a Mária kegyhelyeket köti össze.
A Közép-Európán átívelõ úthálózat
mint  egy 1400 km-es távon, gyalogo-
san 60 nap alatt járható be. Ennek
egyik szakasza a Mariazell és Cell dö -
mölk közötti útvonal, melynek fejlesz-
tése egy európai uniós Ausztria-Ma -
gyar ország ha tá ron átnyúló együtt mû -
ködési prog ram keretében valósul
meg. A projekt ebben az évben fog le-
zárulni, ennek részeként három útvo-
nal épül ki a nyugat-dunántúli szaka-
szon: Mariazell tõl Sopronon át Fertõ -
mel lé kig, Mariazell tõl Kõszegen át
Celldömölkig, illetve Mariazelltõl Vas -
váron át Celldö möl kig. A pályázat kere-
tében megtörtént az útvonalak ter -

vezése, kijelölése, folyamatban van to-
vábbá a jelzésfestés valamint az út-
jelzõ táblák elhelyezése. A projekt cél-
ja, hogy a Nyugat-Magyar or szág és Ke -
let-Ausztria között évszázados hagyo-
mánnyal rendelkezõ máriacelli zarán-
dokútvonalakat a jelen kor igényeinek
megfelelõen ismét életre keltse, illet-
ve abból szakrális, turisztikai terméket
és kínálatot alakítson ki. A magyar és
osztrák partnerek együtt mûkö dé sével
megvalósuló projektnek a Vas Megyei
Önkormányzat illetve a Fertõ-táj Világ -
örök ség Egyesület is részese. A partne-
rek célul tûzték ki, hogy a meglévõ és
új zarándokutakkal párbeszédet, háló-
zatépítési együttmûködést kezdemé-
nyeznek, s ennek érdekében szemé-
lyes találkozókat szerveznek. A projekt
részét kiadványok is képezik, a fotók-
kal ellátott, térképpel illusztrált zarán-
dokkalauz régiónként segíti az eligazo-
dást az ausztriai és magyarországi sza-
kaszokon. A Mária út átadását augusz-
tusra tervezik, a regionális szakasz ün-
nepélyes avató ünnepségére augusztus
15-én kerül sor. Ezt követõen a projekt
megkoronázásaként, Szent Jobb zarán-

doklat néven, augusztus 20-án egy za-
rándoklat indítását tervezik a budapes-
ti Szent István Ba zi li kától, mely a ter-
vek szerint szeptember 8-ra – Kis bol -
dog asszony ünnepé re fog Maria czell-
be elérni. Celldö möl kre ez a zarándok-
lat augusztus 30-án fog megérkezni,
ekkor bárki csatlakozhat az úthoz, akár
egy-egy rövidebb szakasz erejéig is.

»VZS

A Mária-út összeköt

„Megy a kocsi, fut a kocsi...” – Weöres
Sándor verse klasszikusnak számít, hi-
szen a Magyar Etüdök jól ismert darabja
ritmusával, a magyar nyelv dallamossá-
gának kihasználásával a kisgyermekek
örök kedvence, több generáció nõtt fel
rajta. Ez volt a címadója az Ultraviolák
felnõtt bábcsoport legutóbbi, kisgyer-
mekeknek szóló verses-mon dókás-zenés
összeállításának. A május 31-én tartott
bemutató adta az apropóját a csoport ve-
zetõjével, tagjaival való beszélgetésnek.
Elsõként Nagy Mártát, a bábcsoport ve-
zetõjét kérdeztem:
»Mi adta az ötletet, hogy felnõtt bábcso-
portot alakíts?
– Baráti társaságként esténként össze
szoktunk jönni tornázni. Másfél éve azt
gondoltam, hogy mi lenne, ha nemcsak a
testünk épülésével foglalkoznánk, hanem
lelkünkével is. Erre mi sem kínál jobb al-
kalmat, mint a kultúra, azon belül – mivel
ezzel foglalkozom már évek óta – a bá-
bozás. A bábcsoport tagjai korábban nem
foglalkoztak bábozással, sõt, nyilvános
szerepléssel sem. Éppen ezért fontosnak
tartottam, hogy fokozatosan szokjanak
hozzá. Ezért kezdtük egy UV-fényes da-
rabbal, a Je t’aime címûvel, majd a
Libákkal, ahol csuklya mögé lehetett

rejtõzni, nem kellett megmutatni ma-
gunkat a közönségnek. Ezután követke-
zett a két árnyjátékos pajzán darabunk,
amelyben volt már ugyan szöveg, de fér-
fi mondta fel, és felvételrõl játszottuk,
nem élõben. Karácsonykor egy betlehe-
messel rukkoltunk elõ, A három királyok-
kal. A jelenlegi összeállításban pedig vé-
gig élõben mondják a verseket, mondó-
kákat, sõt még énekelnek is. A fentiekbõl
is látszik, hogy egyre nyíltabbá, egyre
színpadképesebbé váltak a csoport tagjai.
»Melyik volt a kedvenc darabotok, milyen
élményt jelent számotokra a bábozás?
Kovács-D. Adél: – Nekem A három kirá-
lyok, mert nagyon szépek voltak a bá-
bok, egy élmény volt velük játszani. Meg
a mostani gyerekdarab is tetszett – épp a
premierre ért meg. 

Szabóné Tulok Katalin: – Számomra nagy
élmény volt a mostani bemutató. Ahogy
jöttek a kisgyerekek, nagyon izgultam.
Amikor hallottam az elköszönõ szöveget,
tudatosan csak a gyerekeket figyeltem,
és elmúlt a lámpalázam. 
Finta Zoltánné Ili: – Nemrég kapcsolód-
tam be a csoport munkájába, ezzel a da-
rabbal debütáltam. Nagy élményt jelen-
tett számomra, hogy a kicsik közben tap-
soltak, mondták velünk a szöveget, min-
denbe bekapcsolódtak. 
Kovács Ilike: Én mindig nagyon izgulok,
nem szeretek szöveget mondani. Mindig
attól tartok, hogy amit átadunk, azt be-
fogadja-e a közönség. 
Tarczi Szilvia: Ez az elsõ darabunk, amikor
látszunk is, beszélünk, sõt még éneke-
lünk is. Úgy indult, hogy meg sem kell
szólalnunk, csak a Márti fogja konferálni
az egészet. A próbafolyamat alatt alakult
ki valójában a darab.
»Mik a tervek a jövõre vonatkozólag?
– Szeretnénk fesztiválon szerepelni – ve-
szi át a szót a csoport vezetõje, Nagy
Márta. Egyik legsikerültebb darabunk A
három királyok volt, némi átdolgozás
után ezt szeretnénk vinni. A szüreti na-
pokra készül el egy darabunk, melyben
óriásbábokat fogunk mozgatni. »LA

Kisgyermekeknek játszott az Ultraviolák
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Évente kétszer – tavasszal és õsszel –
tart gyûlést a Kemenesaljai Baráti Kör
tagsága. A kör története a ’80-as évek-
re nyúlik vissza, ekkor Öreg Diákok
Baráti Köreként verbuválódott össze az
egyesület. Majd 1986-ban a szervezet
felvette a mai nevét, hiszen az évek
során a celldömölki gimnáziumban
végzettek mellett barátok és hozzátar-
tozók is szép számmal csatlakoztak a
civil körhöz. A június 2-ai közgyûlésen
megjelenteket elsõként Pálné Horváth
Mária, az egyesület alelnöke köszön-
tötte, majd dr. Zsiray Ferenc vette át a
szót. Az elnök örömét fejezte ki, hogy
a törzsgárda tagjai mellett egyre több
fiatal barátot is köszönthet, akik szin-
tén erõsítik az iskolához való tartozá-
sukat. Az ünnepi közgyûlés hagyomá-
nyait megtartva, Fehér László polgár-
mester azokat a változásokat ismertet-
te a jelenlevõkkel, melyek az elmúlt
félévben következtek be városunkban.
Szó esett a városmag-rehabilitáció har-
madik illetve negyedik ütemében le-
zajlott fejlesztésekrõl, így az art mozi
és a közösségi ház megépülésérõl. Az
összegzésben a felújított Sághegyi Mú -
ze um, valamint a nemrégiben átadott
szakoktató tanmûhely is érintve lett. A
beszámolóban az épülõ Vulkán Park il-
letve a Vulkán fürdõhöz kapcsolódó be-
ruházások is megemlítésre kerültek.
Dr. Kósa András, városunk díszpolgára
is jelen volt a közgyûlésen. Beszédével
elsõsorban a fiatalokat célozta meg,
azt üzenve az ifjúságnak, hogy érezzék
magukat olimpiai versenyzõnek, mely

olimpia a nemzetek versenyérõl, a ma-
gyarságról szól. Köszöntõ gondolatait
követõen a Kemenesaljai Baráti Kör ál-
tal minden évben meghirdetett Jónás–
Szente–Varga pályázatok eredményei-
nek kihirdetésére került sor. Az egye-
sület évrõl évre támogatja a celldö-
mölki és kemenesaljai fiatalok szellemi
gyarapodását, pályázatok kiírásával se-
gíti a tanulók tanulmányainak tartalmi
bõvítését. Az idei évben a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola
17 diákja 5 kategóriában, 26 pálya mû -
vel jelentkezett a Jónás–Szente–Varga
pályázatra. A pályázók irodalom, nép -
mû vészet, képzõmûvészet, tudomány
valamint egyéb alkotó mûvészet kate-
góriában indulhattak el. A felsoroltakon
kívül az „Év diákja” cím is kiosztásra
került, melyet a 2011/2012-es tanév-
ben Kovács Ivett 13. B osztályos pék-
cukrász tanuló, valamint Németh Kitti
13. N osztályos gimnáziumi tanuló ér-
demelt ki. A díjátadó ünnepség után a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
kép zõ Iskola tanulói, Fehér Adél, Varga
Alexandra és Görög Máté irodalmi mû -
sorral lepték meg a Kemenesaljai
Baráti Kör tagságát és vendégeiket.

A Jónás–Szente–Varga pályázatok ered-
ményei 2012-ben:
I. IRODALOM KATEGÓRIA:
1. „Solvere volo et solvi volo” Jakus
Me lá nia Nóra, 12. H
2. „Bongyi” Németh Kitti, 13. N
3. „Válasz” Varga Alexandra, 11. H
II. NÉPMÛVÉSZET KATEGÓRIA:

1. László Attila, 11. C (felkészítõ tanár:
Horváth János)
III. KÉPZÕMÛVÉSZET KATEGÓRIA:
1.„Indiánvarázsló” Jakus Melánia Nóra,
12. H
2.„Bongyi” Németh Kitti, 13. N
3.„Nyugalom” Kozári Edina, 11. A (fel-
készítõ tanár: Németh Judit)
KÜLÖNDÍJ: 
„Kereszt” Szalai Gabriella, 11. A (fel ké -
szí tõ tanár: Németh Judit)
„Eperhab” Tóth Patrícia, 9. A (felkészítõ
tanár: Horváth Lászlóné)
„Katicabogár” Pócza Barbara 11. A
IV. TUDOMÁNY KATEGÓRIA:
2.„Gyök 3/kettõ” Somogyi Laura, Va -
dócz Jenõ, Németh Kitti 13. N (felké-
szítõ tanár: Gulyásné Tinger Tünde).
V. EGYÉB ALKOTÓ MÛVÉSZET KATEGÓRIA:
1. „Málnabokor” Ekler Dorina 9. A (fel-
készítõ tanár: Horváth Lászlóné)
1. „Gyöngy” Kozári Edina 11. A (felké-
szítõ tanár: Németh Judit)
2. „Öltés” Kozári Edina 11. A (felkészítõ
tanár: Németh Judit)
3. „Kavalkád” Gadácsi Júlia 10. H. 

»VAJDA ZSUZSA

Ünnepi közgyûlés a Baráti Körnél

Idén is „gurult a város”
Görkorcsolyások, bringások és rollere-
sek lepték el május 26-án délelõtt az
Ifjúság téri parkoló területét. A Gurul a
város elnevezésû celldömölki program
tavaly került elsõ ízben megrendezésre
városunkban, a hagyományokat foly-
tatva az idei évben is változatlan hely-
színen jelentkezhettek a versenyzõk a
guruló akcióra. A verõfényes napsüté-
ses délelõttön szép számmal érkeztek
nevezõk a térre, hogy két vagy több
keréken bizonyítsák ügyességüket. Az
akadálypálya építésében idén is Kon -
dics Balázs, a Városi Általános Iskola pe-
dagógusa volt a szervezõk segítségére,
aki a közlekedési versenyekre évek óta
készíti fel a helyi diákokat. A vetél-
kedõre három kategóriában regisztrál-
hattak a vállalkozó kedvûek: volt, aki

kerékpárra vagy rol-
lerre  pattant,  töb-
ben pe dig görkor-
csolyát csatoltak a
lábukra. A neve zõk -
nek két fordulóban
kellett tel jesíteniük
a  pályát, a két rajto-
lás idõeredményé-
nek összevetése  adta meg az egyes
kategóriák helyezéseit. A berendezett
pályát mindenki sikeresen végigvitte, a
verseny legfiatalabb indulója a hétéves
Tóth Bianka volt, aki magabiztosan
szlalomozott a felállított bóják között. A
program fõszervezõje Gyuricza Imre, –
aki egyben a rendezvény ötletgazdája
is – elmondta, hogy a rendezvény az
idei évben is sikeresen alakult, öröm-

mel látta, hogy a benevezett fiatalok
lelkesen vették az akadályokat. „Jó ha-
gyománynak tûnik a Gurul a város pro-
jekt, mindenképpen tervezzük a folyta-
tást. Reményeink szerint az idei évben
még egy alkalommal – késõ nyáron
vagy kora õsszel – ismét életre hívhat-
juk a rendezvényt” – árulta el a fõszer-
vezõ.

»VZS
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Teljes értékû elõadások a fogyatékkal élõk fesztiválján

Mozgássérültek, látássérültek és sajátos
nevelési igényû fiatalok is érkeztek a
június 8-án megrendezésre kerülõ fo-
gyatékkal élõk mûvészeti találkozójára.
Az idei rendezvényt a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár a
Mozgássérültek Vas Megyei Egye sü le té -
nek Celldömölki Csoportjával közösen
szervezte, melyhez partnerként csatla-
kozott a szombathelyi Aranyhíd Neve -
lési- Oktatási Integrációs Központ. Az
esélyegyenlõség jegyében zajló feszti-
vál vendégeit elsõként Fehér László
polgármester köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy Vas megyében 2700 tagja van
a Mozgássérültek Egyesületének. A ke-
menesaljai csoport 800 tagot számlál, a
magas létszám vezetõjük, Holpert
Jenõné áldozatos munkájának is kö-
szönhetõ. Az üdvözlõ gondolatokat Dr.
Dalos János, a Mozgássérültek Vas Me -

gyei Egyesületének elnöke folytatta, aki
örömét fejezte ki, hogy ismét részese
lehet a programnak, hiszen a rendez-
vény szép hagyománya a Ke me nesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárnak. Az
elnök a kulturális seregszemle jelmon-
datát az olimpiai versenyekével azono-
san határozta meg: „Nem a gyõzelem,
hanem a részvétel a fontos.” Horváth
Róbert, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási
Integrációs Központ igazgatójának kö-
szöntõ szavai után a produkciók kaptak
teret. A mûsorban a szombathelyi
Arany híd Nevelési-Oktatási Integrációs
Központ diákjai, a Mozgássérültek Vas
Megyei Egye sü le té nek Celldömölki Cso -
portjának tagjai valamint a Népjóléti
Szolgálat Fo gya tékkal Élõk Nappali El -
látásának és Tá mo gató Szolgálatának
tagjai és segítõik is színpadra álltak. A
mûvészeti ágak segítik a fogyatékkal
élõ emberek kiteljesedését, amit az
idei fesztivál is alátámasztott, hiszen a
közel 80 fellépõ 23 teljes értékû mûsor-
számot állított a közönség elé. A fel-

lépõk több mûfajban is bizonyították a
kultúra iránt érzett elhivatottságukat.
Bizo nyí tották ügyességüket is, mellyel
nemcsak a közönségre, hanem a zsûri-
re is nagy hatást gyakoroltak. Verssel,
énekkel, tánccal valamint hangszeres
elõadással nyûgözték le közönségüket,
jelezve hogy õket is ugyanazok a jogok
és lehetõségek illetik meg, mint ép
embertársaikat. A sérült emberek a
mostani fesztiválon is bebizonyították:
kellõ akarattal és lelkiismeretes gondo-
zói hozzáállással akár csodákat is lehet
mûvelni a színpadon. 
A kulturális rendezvénnyel párhuzamo-
san kiállítás is várta az érdeklõdõket. A
képzõmûvészeti alkotások az Aranyhíd

Nevelési-Oktatási Integrációs Központ
kézmûves mûhelyében tevékenykedõ
fiatalok munkáját dicsérik. A fesztivál ez
alkalommal is igazolta, hogy a fogya-
tékkal élõk mennyire rátermettek és
ügyesek bizonyos területeken. Nem túl-
zás tehát, hogy valamennyi résztvevõje
nyertese volt a fesztiválnak, amit re-
mélhetõleg jövõre is megtartanak
majd. 

»VAJDA ZSUZSA
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár nyári táborai

A táborokról információ kérhetõ a 95/779-301 és 302-es telefonszámokon, illetve személyesen a táborvezetõktõl.

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
Néptánc csoport 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
NÉMET NYELVI TÁBOR

Vezetõ: Szomju Tamás
nyelvtanár

Részvételi díj:  10.000,-Ft

Augusztus 06-10.
CHEER U. P.!
ANGOL MYELVI TÁBOR

Vezetõ: Obráz István
nyelvtanár

Részvételi díj:  10.000,-Ft

Sporttörténeti program a könyvtárban
Az idei évben ismét olimpiától lesz
hangos a világ. Londonban július 27. és
augusztus 12. között rendezik meg az
immár 30. Nyári Olimpiai Játékokat.

Ennek apropóján a könyvtár két, olim-
piai berkekben jártas elõadót hívott
meg. A sporttörténeti program egyik
vendége Kis János, az Európai Sport
Hagyományõrzõ Egyesület és a dr.
Mezõ Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke
volt, aki „Az olimpiák krónikája London
tükrében” címmel tartott elõadást,
melynek keretében elõször dr. Mezõ
Ferencrõl, a magyar olimpiai mozga-
lom egyik szellemi atyjáról, az egyet-
len zalai születésû olimpiai bajnokról
beszélt, aki egyben egyesületük név-
adója is volt. Az olimpiai baráti kör tag-

jainak eddig több, mint ötven kiadvá-
nya jelent meg, ebbõl Kis Jánosnak ti-
zennégy, melyek közt a sorban az utol-
só „Az olimpiák krónikája” címet viseli.
E kötet feldolgozza az összes nyári
olimpiát (legjobb sportolók, legjobb or-
szágok, versenyzõk létszáma, olimpi-
konokról elnevezett intézmények). Kis
János elõadásának további részében
szó esett az elsõ magyar írásos olim-
piai forrásról, és az is kiderült, hogy ha-
zánkban elõször 1880-ban Palicson
ren deztek játékokat olimpiai mintára, a
Magyar Olimpiai Bizottság pedig a vilá-
gon hatodikként alakult meg. 
A rendezvény másik vendége Horváth
Vilmos, a Halmay Zoltán Olimpiai Ha -
gyo mányõrzõ Egyesület elnöke volt,
aki az idei évit megelõzõ két londoni

olimpiáról osztott meg érdekessége-
ket, fontos momentumokat hallgatósá-
gával. A brit fõváros 1908 és 1948 után
harmadszor vívta ki magának, hogy a
jeles sportesemény házigazdája lehes-
sen, ami nem véletlen, hiszen a mai
modern sportok nyolcvan százaléka
Angliából indult, és az elõzõ két alka-
lommal is kiváló olimpiát rendeztek –
mondta el az elnök. 
Kis János és Horváth Vilmos rendszere-
sen vesznek részt olimpiai szellemi ve-
télkedõkön nem is akármilyen ered-
ménnyel. A könyvtári rendezvényen a
közönség soraiban ülõk is próbára te-
hették sporttörténeti tudásukat, hiszen
a program szervezõi olimpiai totót állí-
tottak össze részükre. 

»REINER ANITA

A tehetségfejlesztõ munka eredménye-
képpen a tanév elején elért eredmé-
nyek  tovább  gazdagodtak,  bõvültek
ma tematikából is a Városi Általános Is -
ko lában.
Balhási Zalán 7. d osztályos tanuló mun-
kája kimagasló, hiszen a Varga Tamás
Matematikaversenyen valamint a Kal -
már László Matematikaversenyen is me   -
gyei második helyezést ért el. A
Kenguru Nemzetközi Matematikaver se -
nyen megyei harmadik helyezett lett
(felkészítõ: dr. Pörneczi Károlyné). Bali

Benjamin 7. c osztályos tanuló ugyan-
csak a Varga Tamás Matematika ver se -
nyen megyei negyedik helyezést nyúj-
tott (felkészítõ tanára: Pálné Horváth
Katalin). A 8. osztályosok kistérségi ma-
tematikaversenyét  7.  osztályosként
nyer te meg Dummel Damján (felké szí -
tõ je dr Pörneczi Károlyné). Az utánpót-
lás is biztosított, hisz Bakonyi Bertalan
(4. a) a negyedik osztályosok matema-
tikaversenyén megyei második hellyel
jeleskedhet (felkészítõ: Szabóné Tulok
Katalin). A Bendegúz Matematika ver -

seny országos fordulóján hatodik, nyol-
cadik és kilencedik helyezéssel gazdagí-
totta az eredménylistát Berta Zoltán,
Bali Benjamin és Huszár Anikó 7. c osz-
tályos tanuló (felkészítõ: Pálné Horváth
Katalin). A Vasi Géniusz Tehetség fej lesz -
tõ program munkájában kiemelke dõ az
5. a és a 7. c osztályosok csapata. Az
elõbbi csapatot Remport Do nát, Lónai
Kristóf, Tarczi Zsolt és Né meth Bálint
erõ sítette, míg az utóbbit Bali Ben ja -
min, Berghoffer Bálint, Berta Anikó és
Huszár Anikó alkotta. Mindkét csapat
második helyezést szerzett a megyében
(felkészítõk: dr. Pörneczi Károlyné és
Pálné Horváth Katalin).

Sikersorozat matematikából



A tavalyi évhez hasonlóan idén sem
fogadta kegyeibe az idõjárás a mû -
velõ dési központ által immár hagyo-
mányosan minden év tavaszán meg-
rendezett Kráterhangversenyt, így saj-
nos ezúttal is szabadtéri helyett benti
rendezvényként valósult meg a fúvó-
szenekarok találkozója.

A helyi Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény nyitófan-
fárját követõen az ajkai Városi Bányász
fúvószenekar lépett színre, akik évrõl-
évre visszatérõ vendégnek számíta-
nak. Elõadásukban több ismert meló-
dia is felcsendült, többek között egy-
egy Máté Péter vagy Queen sláger. Az
alaphangulat megteremtése után Fe -
hér László polgármester köszöntötte és
ajándékozta meg a résztvevõ zeneka-
rokat. Elsõ ízben érkezett Celldö mölk re

a vajdasági Magyarkanizsáról a
Zenebarátok Egyesületének harmonika
zenekara, melynek tagjai általános és
középiskolás tanulók. Mûsorukban in-
dulókból, keringõkbõl, népdalfeldolgo-
zásokból, valamint népszerû harmoni-
kamûvekbõl adtak ízelítõt. A Táplán -
szent kereszti Ifjúsági Fúvószenekar
nem kisebb büszkeséget mondhat ma-
gáénak, mint hogy 2010-ben XVI. Be -

ne dek pápának muzsikált. A kráter-
hangversenyre egyebek között nép-
szerû könnyûzenei darabokat, filmze-
nét hoztak. Szentgotthárd Város Fúvós -
zenekara a hagyományos fúvószenei
kultúra ápolása mellett a modern fú-

vószenei elvárásoknak is igyekszik ele-
get tenni, ennek megfelelõen reperto-
árjukat folyamatosan bõvítik. Közön sé -
gü ket klasszikus zenei, örökzöld, jazz
és szórakoztató zenei átiratokkal szó-
rakoztatják, ahogy tették azt a június
eleji hangversenyen is. A rendezvény
utolsó szereplõjeként Gö döl lõ Város
Fúvószenekara lépett közönség elé. A
tradicionális magyar indulók mellett
komolyzenei átiratok, szimfonikus da-
rabok, operanyitányok szerepelnek re-
pertoárjukban. 
A zenei élmény teljessé tételéhez já-
rult hozzá a finálé, melynek keretében
a négyórás fúvós kavalkád fellépõi
együttesen a színpadra vonultak, és
néhány közös szám erejéig is megcsil-
logtatták muzikális tehetségüket.

»REINER ANITA
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Zenekarok találkozása 
Kráterhangverseny a kõfalak között• június 20. (szerda), 17.30 óra –

Varga-Körtvélyes Zsuzsanna: A
Radnayak c. kötetének bemutatója.
Helyszín: KMKK könyvtára.

• június 22. (péntek), 18.00 óra –
Sárga, piros, kék… – Ferkovics József
útjai – Boros Ferenc és Roz mán
Lász ló dokumentumfilmjének be-
mu tatója, majd közönségtalálkozó
Ferkovics József festõmûvésszel és a
film alkotóival. Helyszín: KMKK Art
Mozi.

• június 23. (szombat), 17.00 óra –
JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ – városi el-
ismerések átadása. Helyszín: Szent -
há romság tér.
19.30 óra – Sztárvendég: Children of
Distance együttes.

• július 7. (szombat), 16.00 óra –
Izsákfai falunap – Helyszín: Izsákfai
faluház mögött tér.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Új

»

Az 
Új Kemenesaljában, 

TV-Cellben
hir det ni rek lá moz ni

sze ret ne?
NAGY ANTALT KE RES SE

Tel: 06 70/338-9880
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Az idei tanév sem zárult le a Városi Ál-
talános Iskolában dobogós helyezés
nélkül a kerékpárversenyek terén. Az
intézmény közlekedésismereti szakkö-
rének tagjai elméletben és gyakorlat-
ban is bebizonyították felkészültségü-
ket a közúti közlekedésre, eredménye-
ikkel az iskola éremtábláját is fényesí-
tik. Benkõ Bence 7. d osztályos tanuló a
Közlekedésismereti Tanulmányi Ver -
seny megyei fordulóján megszerzett
elsõ helyezését megtartva az országos
döntõben is felállhatott a képzeletbeli
dobogó legfelsõ fokára. A Szeghalmon
megrendezésre kerülõ háromnapos
versenyre húsz kerékpáros érkezett,
hogy összemérje KRESZ ismereteit ver-
senytársaival. Az elméleti részben nem -
csak a közlekedés szabályait kellett is-

merniük a diákoknak, hanem a kerék-
pár történetével is tisztában kellett len-
niük. Alkatrész felismerés, hibaelhárítás
is várt az általános iskolásokra, akik ke-

rékpáros ügyességüket az akadálypá-
lyán bizonyíthatták be. Ugyan ezen a
versenyen Finta Balázs 8. a osztályos
tanuló is elindult, a megyei elsõ helye-
zés után országos szinten a hatodik he-
lyezést zsebelte be. Balázs a VI. Megyei
Savaria Közlekedés biz ton sági Verse -
nyen is kivívta magának az elsõ helyet,
ahol csapatban is ringbe szálltak az is-
kola diákjai. Finta Balázs, Szórádi Sza -
bolcs és Farkas Dániel a legkevesebb
hibaponttal teljesítette a pályát, így az
elsõ helyezettnek járó díjat vehették át.
A versenyeken elért eredmények hát-
terében komoly felkészülés áll, mely-
ben az elõzõ évekhez hasonlóan Kon -
dics Balázs, a Városi Általános Iskola pe-
dagógusa segítette a diákokat.

»VZS

Közlekedésismeret – celldömölki sikerrel

Celldömölkön, a Radnóti u. 9. szám
alatt 130 m2-es családi ház 1144 m2-
es telekkel eladó. Irányár 7 M Ft.
Telefon: 06 70/359-3476.

Celldömölkön 3 szobás, félig alápin-
cézett, gáz-központi fûtéses családi
ház, központhoz közel, csendes utcá-
ban, válllalkozásoknak pályázási le-
hetõséggel eladó.
Telefon: 06 30/912-5912.

Celldömölkön, a Gábor Áron utcában
egyszobás, földszinti, bútorozott,
gázfûtéses lakás kiadó. 
Telefon: 06 30/261-6481.

» APRÓHIRDETÉS

A „Szuperbringa program” egy orszá-
gos közlekedésbiztonsági program az
általános iskolások részére. Az országos
összefogás eredményeként megvaló-
suló program a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság és a Közlekedéstudományi In -
tézet közös szervezésében a tavalyi év-
ben indult el. Ekkor az iskolákban a
ren dõrség munkatársai átvizsgálták a
gyerekek kerékpárját, hogy azok meg-
felelnek-e a jogszabályi elõírásnak és
alkalmasak-e a biztonságos közleke-

désre. Amennyiben az ellenõrzés során
a kerékpár az elõírásoknak megfelelt,
akkor a kerékpár vázára „Szuperbringa
Igazolás” (mûszaki matrica) került fel-
ragasztásra. 
A program mostani részében a gyere-
keknek egy gyakorlati pályát kellett
teljesíteniük, valamint a kerékpáros is-
mereteiket vizsgáztató 25 kérdéses
tesztlapot kellett kitölteniük. Kondics
Balázs, a Városi Általános Iskola peda-
gógusa elmondta, hogy városunkban
sikeresnek mondható a kezdeménye-

zés, hiszen az iskolában 50 diák pattant
biciklire, hogy elméletben és gyakor-
latban is vizsgáztassa közlekedési is-
mereteit. A programon elindult tanulók
közül több, mint negyvenen sikeresen
teljesítették a követelményeket, õk ke-
rékpáros igazolványt vehettek át. Az ál-
talános iskolások részére életre hívott
program arra hívja fel a tanulók figyel-
mét, hogy milyen veszélyek leselked-
hetnek rájuk a közúti közlekedésben. A
„Szuperbringa program” nagyszerû le-
hetõséget nyújt arra, hogy a kerékpá-
rosok már gyermekkorban megismer-
jék a kerékpározás szabályait, annak
lehetséges veszélyeit. »VZS

Fókuszban a kerékpárosok

A Városi Általános Iskola életében nem új
keletû dolog az erdei iskolai program, hi-
szen a jogelõdök már a 90-es évektõl rend-
szeresen szerveztek a környezet adottsá-
gaira építõ oktatási formát. A többnapos
tanulási lehetõség jelenlegi formájában
harmadik éve került megrendezésre, a
TÁMOP 3.1.4. azonosító számú projekt ke-
retében. Május 9–11. között a hatodik osz-
tályos diákok felfedezõ módon ismerked-
tek közvetlen környezetük értékeivel. A ta-
nulók osztályonként négy csoportra osz-
tódtak, belépõként minden csapatnak me-
netlevelet, valamint az 1923-as évek bõl
származó minta alapján, a kirándulók tíz-
parancsolatát kellett modern köntösbe öl-
töztetni. A program elsõ napján a Cinca
partján, a szennyvíztelepen illetve a Tég la -
gyári tó környékén állomásoztak a tanulók,
majd az erdei iskola útja másnap a Ság
hegyre vezetett tovább. A túrák a hagyo-

mányos osztálykiránduláson túlmutattak,
hiszen a csapatoknak, minden állomáson
egy-egy feladatlapot kellett kitölteniük a
helyszínhez kötõdõ témával kapcsolatban.
A hét utolsó napján a városi iskolában négy
helyszínen zajlottak a programok. A diákok
laborgyakorlatot végezhettek a hozott víz-
mintákon, kipróbálhatták a kavicsfestést,
de elméletben is kamatoztathatták termé-
szettudományos ismereteiket. A prog ram
fõszervezõje Gálné Nagy Erika bio ló gia ta -
nár volt, de a lebonyolításban az osz-
tályfõnökök és az adott szakterületen tevé-
kenykedõ pedagógusok is részt vettek. Az
erdei iskolai program eredményhirdetésén
kiderült, hogy melyik csapat volt a leg-
ügyesebb a héten. Az évfolyamon a leg-
több pontot Fülöp Dominika, Zábrádi Luca,
Novák Fanni Mónika, Tóbiás Evelin és
Horváth Manuéla Okos Ötös csapata zse-
belte be. »VZS

„Erdei iskolában” jártak a hatodikosok

BENKÔ BENCE
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Bérdi
Csenge

Rozmán
Tímea

Szakál
Bianka

Ilcsik
Erik

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Hol fogod tölteni idén a nyarat?

»KÉR DEZ: REINER ANITA »FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Általában minden nyaram be
van táblázva, ez idén sem
lesz másként. Mihelyt véget
ér az iskola, Németországba
utazom egy ismerõs magyar
családhoz nyaralni egy hó-
napra. Onnan hazatérve is-
kolai szervezésben Schlad -
mingba  megyek  német
nyel vi táborba, a családdal
pedig Horvátországba készü-
lünk nyaralni. A nyár folya-
mán megyek még cserkész-
táborba, ezen kívül lehet,
hogy lovas táborba is. A test-
véremmel még Ausztriába is
ellátogatunk egy vagy két
hétre. A sok pihenés után
azért majd nyár végén egy
kis tanulást is beiktatok.

Német nyelvi táborba és
edzõtáborba megyek. A fo-
gathajtást ûzöm, és idén ma-
gasabb kategóriába léptem,
így még keményebben kell
csinálnom. Valószínû, hogy
jövõre kijutok az EB-re, vagy
a VB-re, tehát a nyár jó ré-
szét edzéssel, gyakorlással
töl töm. Még egy kõszegi rajz -
tábor is vár rám, családi nya-
ralásra pedig Zalakarosra me-
gyünk. Lehet, hogy lovas tá-
borba is megyek, a nagyszü-
leimmel pedig külföldre. Ter -
mészetesen az itthoni kikap-
csolódásra is fordítok idõt, a
barátnõkkel biciklizünk, gör-
korcsolyázunk, és más kö zös
programokat szervezünk. 

Többnyire aktívan töltöm a
nyarat. Mivel szeretem az ál-
latokat, a Sándor majorban
szoktam segíteni a lovakat
etetni, csutakolni, kivezetni.
Idén is megyek, a szünidõ
nagy részét ott töltöm. Tá bo -
rokba nem járok, most sem
megyek. Családi nyaralásra
nálunk visszatérõ hely a
Balaton, Keszthelyre utazunk.
Otthon is sokat segítek a nyá-
ri szünetben, elsõsorban a
kerti munkákban. Sze retek
olvasni, ilyenkor arra is több
idõ jut. Most maradok ki
nyolcadikból, így mielõtt õsz -
szel  megkezdem  az  új tan-
évet,  a  szünet  utolsó napjai -
ban tanulok is egy kicsit.

Hosszabb nyaralásra nem
megyek, csak egy-egy napos
utakra, de mindig mozgal-
mas a nyaram, és nem szok-
tam unatkozni. A Balatonra
és Borgátára biztosan eljárok
fürdõzni, ezen kívül terve-
zem az aggteleki cseppkõ -
barlangot felkeresni. Több -
nyi re otthon leszek, és nagy-
papámnak segítek favágás-
ban, kerti munkákban, taka-
rításban. Nemrég vettünk
egy medencét az udvarra,
így  otthon  is  tudok  majd
stran dolni.  Nagypa pám mal
el megyek vadászni és hor-
gászni is, mindkettõt nagyon
szeretem, és a nyári szünet-
ben több idõ jut rájuk.

A „Nagy Ho-ho horgászok” versenye
A Celldömölki Lokomotív Horgászegyesület az idei évben
is szervezett horgászversenyt a gyermekek és fiatalok ré-
szére. A rendezvény minden évben május utolsó vasár-
napjához, azaz a gyermeknaphoz kötõdik. A versenynek
immár negyedik alaklommal adott teret a Téglagyári tó,
ahol 14 év alatti fiatalok mérhették össze horgásztudásu-
kat. Május 26-án ragyogó napsütéses idõ fogadta a peca-
bottal érkezõ ifjakat, akik szép számmal neveztek a ver-
senyre. A délelõtti órákban 35 lelkes sportbarát ülte kör-
be a tavat, halfogás reményében. A közel kétórás verse-
nyen a szerencse is elkelt, hiszen a nevezõk a kegyes idõ -
járás mellett minél több kapásért is izgulhattak. A szeren-
cse a horgászokkal volt, hiszen a törpeharcsák mellett bo-
dorka, kárász is elõkerült, majd vörös szárnyú ponty és ba-
lin is akadt a horgokra. A versenyidõ lejárta után a mérle-
gelés következett, az eredményhirdetés a következõkép-
pen alakult: Szélesi Sára 2040 grammal megnyerte a ver-
senyt, õt Gáncs Ruben követte 1540 grammal. Harmadik
helyen végzett Erdei Péter, aki 1220 gramm halat emelt
ki a tóból, végül Berghoffer Kevin 1140 gramm zsákmá-
nyát díjazták. A kifogott halak természetesen nem ma-
radtak a szákokban, a mérlegelt halakat egytõl egyig visz-
szajuttatták a vízbe. A Celldömölki Lokomotív Hor gász -
egyesület köszönetét fejezi ki Celldömölk Város Önkor-
mányzatának, mely a verseny lebonyolításához rendelke-
zésre bocsátotta a Téglagyári tavat, valamint támogatóik-
nak, akik segítséget nyújtottak a rendezvény során.

»VZS

Hatvan éve érettségiztek

1952. június 20-án 36 érettségizett diák fejezte be középiskolai
tanulmányait az akkor még Celldömölki Gábor Áron Gim ná zi -
umban. Az egykori maturálók hatvan év elteltével ismét ösz-
szegyûltek, május 26-án 12 öregdiák találkozott az elõtt az épü-
let elõtt, melyen tábla jelzi, hogy itt kaptak helyet az iskola-
épület nélküli gimnazisták az 1940-es években (jelenleg a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola épülete). Az elmúlt hatvan
évben a 36 diák közül 16-an örökre eltávoztak az élõk sorából.
Az érettségi találkozón jelenlévõk kegyelettel emlékeztek meg
elhunyt tanáraikról és osztálytársaikról. A diákévek felidézése
mellett mindannyian jó egészséget kívántak azoknak a társaik-
nak, akiket betegségük, vagy egyéb problémájuk akadályozott
meg az összejövetelen való részvételben. 

»VZS
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Elõzõ számunkban már megírtuk, hogy
a Celldömölki VSE – Vulkán fürdõ nõi
kézilabda-csapata ezüstérmet szerzett
az NB II-es bajnokságban. Ennek a fan-
tasztikus eredménynek a kapcsán kér-
tem meg Salamonné Csótár Adriennt, a
sikercsapat edzõjét, hogy értékelje az
elmúlt szezont.
»A tavalyi évben a csapat csak az alsó-
házi rájátszásba jutott be, ennek elle-
nére az idei évben egy fantasztikus
szezont tudhat maga mögött. Mi válto-
zott nyáron, ami ekkora lökést adott a
lányoknak?
– Õsztõl újra átvettem a csapatot, hisz a
tavalyi évben nem edzõsködtem. Tá vo -
zásom óta annyit változott a csapat ösz-
szetétele, hogy Szabó Hedvig érkezett a
csapathoz, de õt már Hegyi Gábor épí-
tette be a gárdába. Visszatért továbbá
Szomorkovits Lilla, aki szülés miatt ha-
gyott ki egy rövid idõt. Nagyon jól sike-
rült augusztusban a felkészülés, úgy
éreztem a csapat is összeérett, igazi
egységként mûködött, a lányok a ma-
gánéletben is barátok voltak és a pá-
lyán is jól mentek a dolgok. Ennek meg
is lett az eredménye, hiszen egy vere-
séggel zártuk az õszi szezont. Hihetetlen
nagy lendülete volt a csapatnak, még a
nagyon szoros mérkõzéseket is a ma-
gunk javára tudtuk fordítani.
»És következett a második félév. Ami,
valljuk be, egy kis aggodalommal tölt-
hetett el minket, hisz az utóbbi évek-
ben nem nagyon remekelt a csapat a
tavaszi fordulókban. Az idén viszont…
– Valóban, a tavaszi fordulókban ezút-
tal is sokkal nehezebb dolgunk volt, hi-
szen az ellenfelek is jobban készültek
ránk. Mint listavezetõt, mindenki min-
ket akart megverni. Vereségeket is el-
szenvedtünk, ám ami pozitívum, hogy
itthon csak egyetlen vereségünk volt, a

Haladás ellen. Idegenben megvertük
õket, most itthon tavasszal kikaptunk.
Kikaptunk még idegenben a Sárvártól,
ami egy fájó pont, illetve szintén ven-
dégként a Büktõl, ami – mint utólag ki-
derült – a bajnoki címünkbe is került. Ez
a három vereségünk volt tavasszal, azt
gondolom, a Haladás elleni belefért, de
a másik kettõ meccs közül az egyiket
hozhattuk volna. Volt még egy döntet-
lenünk idegenben a MOGAAC ellen,
amit az utolsó másodpercben sikerült
döntetlenre mentenünk. Úgy gondo-
lom, nagyon szépen szerepeltünk, a lá-
nyok sokszor erõn felül teljesítettek. 
»Mint említetted, igazi csapatként me-
neteltek a lányok. Mégis, melyik az a
csapatrész, vagy kik azok, akiket külön
is ki tudnál emelni? 
– Külön kiemelni senkit sem szeretnék,
hisz ez az ezüstérem igazi csapatmun-
ka volt! Ám azt elmondhatom, hogy ki-
mondottan jó nálunk a kapusteljesít-
mény, illetve a beállósokat is ki tud-
nám még emelni, a hetes értékesíté-
sünk is kiváló. A visszatérõ Szomor -
kovits Lilla nagyot lendített a csapatom
játékán, Szomorkovits Adrienn remekül
szervezte a játékot, Farkas Boglárka
taktikailag nagyon fegyelmezetten ját-
szott. Megemlíthetem még védekezés-
ben Vlasich Tünde remeklését, Gõcze
Evelin beállós játékát, aki rengeteg he-
test harcolt ki, és értékesített nagyon
magas százalékban, Balogh Veronikát,
aki heteseket fogott csereként beállva
a kapuba. De hangsúlyozom, hogy
mindenki kivette a részét abból, hogy
másodikak lettünk.
»Milyen érzések kavarognak benned
az ezüstérem kapcsán? Gondolom,
nagy az öröm, de biztosan motoszkál a
kis ördög, hogy lehetett volna fénye-
sebb is az a medália.

– Valóban érdekes helyzet ez, hiszen
voltunk mi harmadik helyen, majd ve-
zettünk sokáig. Egyszer csak élre állt a
Haladás, akkor azt gondoltuk, legalább
legyünk másodikak. És mikor a Hali ki-
kapott, megint elsõk lettünk. Egyetlen
ponttal maradtunk le az aranyról, igaz,
ugyanennyivel voltunk „csak” jobbak a
harmadik helyezettnél. Összességében
azt gondolom, hogy nagyon nagy siker
ez a csapatnak és a celli kézilabdának
egyaránt, bár végig ott volt a lehetõsé-
günk, hogy megnyerjük a bajnokságot,
ami miatt egy kis hiányérzet lehet
bennünk. Sikerünk értékét növeli még
az is, hogy mi egy kis létszámú csapat
vagyunk, ellenfeleink sokkal hosszabb
kispaddal rendelkeznek. Ennyi ember-
rel végigjátszani a bajnokságot, hóna-
pokon keresztül kimagaslót nyújtani,
és csak egyetlen ponttal lemaradni a
bajnoki címrõl, ez mindenképpen siker.
Azt még mindenképpen szeretném ki-
emelni, hogy hálásak vagyunk szurko-
lóinknak, akik végig fantasztikusan biz-
tatták a lányokat, és sokszor plusz em-
berként segítették a csapatot.
Következik tehát a nyári szünet, a baj-
nokság õszi rajtjára még rengeteget
kell várni. A jól megérdemelt pihenés
után augusztusban kezdi meg a felké-
szülést a csapat, és reméljük, hogy jö -
võ re is hasonló, vagy egy picivel na-
gyobb sikerrel örvendezteti meg a cel-
li sportbarátokat.

»CSUKA LÁS ZLÓ

Igazi csapatmunka volt!

Szoros gyõzelem

Pénzügyõr SE I. – Celldömölki VSE-Swie -
telsky-Wewalka I. 4:6. 
Asztali tenisz Extraliga-mérkõzés, Buda pest
Páros: Varga, Hoffmann – Kriston, Szita
0:3 (0:1), Egyéni 1. kör: Várbeli – Fazekas
2:3 (0:2), Hoffmann – Kriston 2:3 (0:3),
Varga – Szita 3:0 (1:3), 2. kör: Várbeli –
Kriston 2:3 (1:4), Varga – Fazekas 2:3
(1:5), Hoffmann – Szita 3:1 (2:5), 3.kör:
Varga – Kriston 3:0 (3:5), Várbeli – Szita
1:3 (3:6), Hoffmann – Fazekas 3:1 (4:6).

Bajnoki mérkõzések
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Hévíz SK
II. 11:7.
Máthé Gyula 4, Fehér László 2, Balázs
Gyula 2, Jakus Tamás 1, Fehér–Máthé,
Jakus–Balázs párosok.
Lendületet adott a cellieknek a párosok
megnyerése, így magabiztosan gyõztek.
Zalakaros ESE – CVSE-SWIETELSKY-WEWAL-
KA IV. 15:3.
Szabó Ferenc 2, Csupor Máté 1.
Az ezüstérmes Zalakaros lejátszotta a cel-
lieket.

»CSUKA
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Celldömölki VSE – Kemenesalja 2-2 (1-1)
Celldömölk, 300 nézõ, Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság, 28. forduló. 2012. június 2.
Vezette: Bazsó Ferenc (Takács Ryan Lee,
Baranyai Éva).
Celldömölk: Szíjártó – Ambrus A., Amb rus
R., Györkös, Velencei T. (Németh II. J. 87.
p.) – Mayer, Enyingi (Döbrönte 46. p.), He -
gyi, Mészáros (Sebestyén 61. p.) – Vánkos,
Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél. 
Kemenesalja: Lampért – Gábor, Do bány,
Nagy A., Princzes – Sebestyén, Nagy T., Kó -
bor, Iker (Erdély 79. p.) – Simon, Németh
(Berg hoffer 92. p.). Játékos-edzõ: Dobány
Gábor.
Góllövõk: Hegyi László (44. p.), Mayer
Szabolcs (75. p.), illetve Németh Róbert
(13. p.), Princzes Zsolt (83. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Kemenesalja U19
3-1. G.: Böcskör Nagy Barnabás, Lõrincz
Gábor, Mógor Krisztián, illetve Gorácz. Szûk
és tartalékos kerettel aratott fontos gyõze-
lem.
Kõszeg – Celldömölki VSE 0-1 (0-1)
Kõszeg, Vas megyei labdarúgó-bajnokság,
29. forduló. 2012. június 9.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Szabó Péter Dr.,
Draskovits Norbert).
Kõszeg: Táncsics A. – Lintner (Weltler 78. p.),
Õry, Fehér, Táncsics P. – Gug csó, Neisz, Föl -
desi (Hajós 46. p.), Hor váth (Szûcs 88. p.) –
Kiss, Sárdy (Karda 70. p.).
Celldömölk: Tóth A. – Ambrus A., Me gyesi,
Györkös, Velencei T. (Sebestyén 80. p.) –
Mayer, Enyingi (Mészáros 70. p.), Ambrus
R., Hegyi – Vánkos (Né meth II. 87. p.), Gyõri
(Döbrönte 84. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Kiállítva: Ambrus Attila (93. p.).
Góllövõk: Vánkos Balázs (25. p.).
Elõmérkõzés: Kõszeg U19 – CVSE U19 0:8 G.:
Mógor Krisztián (3), Horváth Márk (2),
Lõrincz Gábor, Hideg Ádám, Böcskör Nagy
Barnabás. Nem várt különbségû, magabiz-
tos gyõzelem a középmezõnyhöz tartozó
Kõszeg ellen. A Szentgotthárd pontveszté-
sével ez a gyõzelem bajnoki címet ért.
Egy dramaturgiailag jól felépített darabhoz
hasonlóan, no meg a kronológiai sorrend-
nek is megfelelõen kezdjük a rossz hírrel,
folytassuk a kevésbé jóval, majd fejezzük
be a katarzissal, a nagyszerû hírrel. Tehát a
rossz hír, búcsúzott a Magyar Kupa me zõ -
nyé tõl a Cell dömölk, miután a megyei 5.
fordulóban kettõ-egy arányú vereséget
szenvedett Uraiújfaluban május 30-án,
szer dán. A megszokott kezdõcsapatból töb-
ben is hiányoztak ezen a meccsen, szurko-

lói szemszögbõl kár a kiesésért, mert most
már az országos táblán folytatódnak a
meccsek, azaz a sorsolástól függõen, akár
egy egészen jó kis csapatot is vendégül lát-
hattunk volna. A nem túl acélos teljesít-
mény folytatódott a bajnokin is, igaz, a
Kemenesalja igen felszívta magát erre a
meccsre, ezzel a mutatott játékukkal biztos,
hogy nem estek volna ki a megyei elsõ
osztályból. Az is igaz persze, hogy mi sem
nyertük volna meg a megyeit a mutatott
teljesítményünkkel. Kezdõ dött azzal, hogy
a „kiscsapat” nem állt be bekkelni, hanem
nyíltan játszott és már a mérkõzés elején
elõnyhöz jutott. Többedik veszélyes táma-
dását vezette a vönöcki csapat, Simon
Péter nagy lövését védte kapusunk, de mi-
re megdicsérhettük volna, a kipattanót
visszaívelõ Németh Róbert ünnepelhetett,
mert túl mélyre sikerült beívelését Szíjártó
a gólvonal mögé ejtette. Job bára a me -
zõnyben zajlott a játék, a még jobban be-
lelkesedett ellenfél ellen inkább egyéni já-
tékkal próbálkoztak játékosaink, kevésbé
éltek kombinatív elemekkel. Góljainkat is
pontrúgások elõzték meg, mindkét szabad-
rúgást Hegyi László csavarta kapura, az elsõ
esetben a jegyzõkönyvek szerint nem ért
hozzá senki, a második esetben pedig biz-
tos, hogy Mayer Szabolcs igen. A Vönöck
még ezután sem adta meg magát, a meccs
vége elõtt az elnyûhetetlen Princzes Zsolt
lõtt egy jól helyezett, de azért celli szem-
pontból újabb potya ízû gólt. Mindenesetre
a Kemenesalja elõtt megemelhetõ a kalap,
mert ezen a meccsen nagyot küzdöttek.
Megemelhetõ a Kemenes ma gasi elõtt is,
akik másnap a Bük együttesét látták ven-
dégül, büki vereség esetén eldõlt volna a
Cell javára a bajnoki cím sorsa, a Bük
gyõzelmével lefaragott volna újabb két
pontot a hátrányából, de döntetlen lett a
meccs, így maradt a két csapat között a
hatpontos különbség. Ezért úgy futhattak ki
Kõszegen a celli kék-sárgák, hogy ha pon-
tot szereznek, az utolsó fordulótól függetle-
nül megnyerik a bajnokságot. Nos, nem-
csak hogy egy pontot szereztek, hanem
meg is nyerték a meccset Vánkos Balázs ta-
lálatával, így megszerezték a celldömölki
labdarúgás tizedik felnõtt bajnoki címét.
Vannak dátumok, események, amik egy
sportklub életében örökre beíródnak az
arany oldalakra, ezzel a bajnoki címmel is
így lesz. Olyanok szerepelnek már itt, mint
– Tarrósy Imre egykor szintén kiváló kapus
centenáriumi kiadványából véve az adato-
kat – az, hogy 1910. július 31-én volt elõ -
ször nyilvánosan meghirdetett futball-
mérkõzés a városban, majd folytatódik a

sor az elsõ bajnoki címmel 1928-ból, majd
az újabb aranyérem 1938-ból, majd a har-
madik 1941-bõl. Aztán a sorban a negyedik
bajnokcsapat, de az elsõ Vas megyei bajno-
ki cím 1961-ben, majd a tavaszi-õszi me-
netrendû 1968-as bajnokság aranyérme.
Aztán már a közelmúlt eseményei: két baj-
noki cím a megyei bajnokságokból, 1986-
ból és 1988-ból. Következnek az „Antók-
csapat” sikerei, 1997-ben még a megyei
bajnoki cím, aztán két évre rá az NB III-as
bajnoki cím. Ezt a szezont tizennégy év har-
mad, illetve másod osztályban eltöltött év -
ad után kezdtük meg újra a megyeiben,
akár el is süllyedhetett volna a celli labda-
rúgás, de nem tette, köszönet érte a játé-
kosoknak, edzõknek, a csapat mellett dol-
gozóknak, kisebb és nagyobb szponzornak,
kitartó nézõknek és a távolból szorítóknak.
Gra tulálunk a tizedik bajnokcsapatnak, ün-
ne peljük õket június 17-én, vasárnap
együtt, az utolsó bajnoki mérkõzésen, a Ki -
rály SZE ellen. Szép volt fiúk!

»DOTTO

Bajnok a Cell!

Újra Vulkán Futball
Fesztivál

Megjelent a kilencedik alkalommal
megrendezendõ fesztivál felhívása.
Idén június 29-e és július 1-e között
kerül megrendezésre a torna a szo-
kott helyszíneken, azaz a CVSE füves
és mûfüves pályáin. Három férfi ka-
tegóriában (profi, amatõr és Old
Boys), valamint nõi kategóriában
rendezik a versenyeket az Eu rópa-
bajnokság elõdöntõi és a dön tõ kö-
zötti focimentes idõszakban. A profi
kategóriában sem életkor, sem iga-
zolás tekintetében nincs megkötés,
az amatõrök között NB-s, vagy me-
gyei I. osztályban igazolt felnõtt és
utánpótlás korú játékos nem szere-
pelhet. Az Old Boys kategória az
1973. január 1. elõtt születetteké,
akik két 1978. január 1. elõtt szüle-
tett „fiatalt” is benevezhetnek. A
nõi mezõnyben NB-s felnõtt játéko-
sok nem játszhatnak. A fesztiválhoz
jó szurkolást és jó szórakozást  kí-
vánnak  a  rendezõ egyesületek  a
„VulkánFesz tivál” Egye sület  és  a
„VulkánSport” Egyesület.

»DOTTO
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Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen ér-
tékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ Celldö mölk Deák u.
27. sz. alatti társasházi ingatlanát, melynek részei: 2 db
lakás 82 m2 és 56 m2 nagyságú, 2 db iroda 62 m2 és 55 m2

nagyságú, 2 db egyéb helyiség 41 m2 és 14 m2 nagyságú.
Az ingatlan kikiáltási ára: 27.000.000 Ft.
Licit idõpontja: 2012. június 26., kedd, 10 óra.
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti ta-
nácskozóterme.
Licitlépcsõ mértéke: 100.000 Ft.
Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése
elõtt 3.000.000 Ft-ot letéti díjként a Polgár mes teri Hivatal
pénztárába befizet. A letéti díj a vevõ által fizetendõ vé  te -
l árba beszámít, a többi résztvevõ számára az árverés be-
fejezése után visszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjo-
gát a liciten résztvevõk közül az szerzi meg, aki a legma-
gasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésé-
re tesz ajánlatot. Az ajánlattevõ az árverésen köteles be-
mutatni személyi igazolványát, illetve egyéni vállalkozói
igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem
régebbi hiteles cégkivonatot. Az árverés nyertesének fel-
adata és költsége az adás-vételi szerzõdés elkészíttetése
legkésõbb a licit idõpontját követõ 15 napon belül. A vé-
telár kifizetése a szerzõdés megkötését követõ 15 napon
belül esedékes, ellenkezõ esetben a befizetett letéti díjat
elveszíti, és a licit eredménytelennek minõsül.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonke-
zelõjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Az új tanítási és tanulási módszerek, az informatika stb.
megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megvál-
tozása, egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok
számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodás-
hoz, az oktatás, nevelés  színvonalának emeléséhez inten-
zív módszertani és szakmai fejlesztésre van szükség.
Ennek fontosságát felismerve döntött az Óvoda Mersevát
úgy, hogy a szakmai kompetenciájának megerősítése és
működési hatékonyságának növelése érdekében 1 fő to-
vábbképzését támogatja.

A továbbképzés megvalósítása érdekében az óvoda, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez, a
TÁMOP-3.1.5-9/A-2, a Pedagógusképzések, a pedagógiai
kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben című
konstrukcióba pályázatot nyújtott be, Vezetni hatékonyan
címmel. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támo ga -
tás kezelő Igazgatósága elbírálta és támogatásra érdemes-
nek találta, a TÁMOP-3.1.5/09/A-2-2010-0544 azonosító-
számú projekttervet. A projekt megvalósítására, 4 184 170
Ft támogatást nyújtott. Ebből az összegből a helyettesítés,
tandíj, tankönyvek, jegyzetek, utazás, szállás és egyéb

költségek lettek fedezve, melyek a projekt megvalósítását
segítették. 

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt időtartama 2010. március 16–2012. június 15-ig
tart.

A projekt keretében, Pethőné Takács Zsuzsanna óvodave-
zető a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán, a Holland-magyar intézményvezető és középvezető
képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú to-
vábbképzési szakán végezte tanulmányait. A Budapestre
kihelyezett, 4 féléves képzés keretében ismereteket sajátí-
tott el többek között stratégiai tervezéssel, innováció me-
nedzseléssel, információgyűjtéssel és -elemzéssel, humán
erőforrás menedzselésével, melyeket az óvoda mindenna-
pi működése során a gyakorlatban hasznosít.

SÖPTEINÉ RÁKÓCZI ANITA
PROJEKTMENEDZSER

VIII. Hérincs Zsolt
Kosárlabda Emléktorna

Május 12-én és május 26-án került megrendezésre a régiónk-
ban egyre népszerûbb kupa az Alsósági Sportcsarnokban. A
Kemenesaljai Egészséges Életmódért Alapítvány szervezésében
13 csapat 3 csoportban mérte össze tudását az elsõ napon,
ahonnan 8 együttes kvalifikálta magát a második felvonásra.
A helyiek közül a KEMKO Celldömölk indult két alakulattal, de
csak a Bence és barátai névre keresztelt együttes jutott tovább.
Csapatuk olyannyira jól szerepelt, hogy a második napon ve-
retlenül került be az elõdöntõbe. Ott viszont a délelõtti remek-
lést nem tudták megismételni, így a késõbbi gyõztestõl vere-
séget szenvedtek és végül a negyedik helyen zártak. A dön tõ -
ben a Balatonfûzfõ KK az ajkai Jóbarátokat gyõzte le küzdel-
mes, de sportszerû mérkõzésen. A végeredmény: 1. Balaton -
fûz fõ KK, 2. Jóbarátok (Ajka), 3. Gyõri IKC, 4. Bence és barátai
(Celldömölk), 5-6. (helyosztók nélkül) Büki TK, S.A.K.K. (Sárvár),
SZOESE (Szombathely), Vasvár.

TKT Kosárlabda Torna
A résztvevõ csapatok az utóbbi idõszakban már harmadszor ta-
lálkoztak egymással, így fel tudtak készülni a táplánszentke-
reszti megmérettetésre. A celliek legutóbb kikaptak a házigaz-
dáktól, de most meglepetést okozva kétszer is legyõzték õket.
A fiatal balatonfûzfõi együttes sem okozott gondot, így veret-
lenül hozták el az elsõ helyezésért járó kupát, ráadásul csere
nélkül, öt fõvel érték el ezt a szép teljesítményt a celldömölki
általános iskolások. A csapat tagjai: Kovács Kristóf, Lang Dániel,
Rosta Bence, Salamon Zalán, Tuba Bence. Eredmények: TKT
Törpök (Táplánszentkereszt) – KEMKO Celldömölk 1. mérkõzés:
10-19; TKT Törpök (Táplánszentkereszt) – KEMKO Celldömölk 2.
mérkõzés: 11-25; Balatonfûzfõ– KEMKO Celldömölk 1. mér kõ -
zés:8-31; Balatonfûzfõ– KEMKO Celldömölk 2. mérkõzés:15-24;
Legjobb dobók: Lang D. 47, Kovács 37, Salamon Z. 14.

Pedagógusképzések, a pedagógiai kultúra
korszerûsítése, pedagógusok új szerepben



Fa-Gyula Faáru BoltFa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.

Tel. 95 423-177

LAMINÁLT PARKETTÁK
FA-GYULÁTÓL!FA-GYULÁTÓL!

• AAZZ ELEGÁNSELEGÁNS:: 6 mm-es dió 
1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

• A A GAZDASÁGOSGAZDASÁGOS:: 6 mm-es bükk 
1790 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

•• A A LEGÚJABBLEGÚJABB DEKORUNKDEKORUNK:: 7 mm-es körte
erezett felülettel 
2085 Ft/m2+ajándék alátétfólia+ajándék szegõléc

• A A RUSZTIKUSRUSZTIKUS:: 7 mm-es tölgy erezett felülettel
1985 Ft/m2

Celldömölk területén díjtalan
házhoz szállítás.

Szemeimet a
hegyekre emelem,
onnan jön az én

segítségem.
(Zsolt. 121,1-2)

A Délkelet-Ázsiából ideiglenesen itthon
tartózkodó

Csépe Andrea
A Wycliffe Bibliafordító Társaság 
misszionáriusa tart beszámolót
élményeiről és tapasztalatairól

2012. június 23-án, 17 órakor
Celldömölkön az Evangélikus Egyház

gyülekezeti termében.

Az előadás után 
szeretetvendégség keretében kötetlen

beszélgetésre várunk minden érdeklődőt.



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


