AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT
XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM (577)

CELLDÖMÖLK

VÁROS

2013. március 22.

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

» Húsvéti
gondolatok

3.

» Március 15-re
emlékezve
5.
» Magabiztos
elôny

Kellemes húsvétot!

12.

Új Kemenesalja » 2013. 03. 22.

»A K T U Á L I S

Krisztus feltámadt!
Húsvét van! Krisztus feltámadt!
Keresztény hitünknek legnagyobb ünnepe.
Jézus Krisztus feltámadásával legyôzte a
halált és értelmet adott minden szenvedésnek. Krisztus halála és feltámadása óta
a mi halálunk sem reménytelen elmúlás.
Van folytatása az életnek! Van élet az élet
után! Húsvét hajnalán megjelent a temetôben az élet. Azóta minden halottra
érvényes az, amit Jézus egy halott kislány
ravatala mellett mondott: „Nem halt meg,
csak alszik!” A hívô ember számára a feltámadás az a reménység, ami megmenti
a kétségbeeséstôl, általa legyôzi a bizonytalanságot és enyhíti a haláltól való rettegést. Gabriel Marcell találóan jegyzi meg:
„Szeretni annyit jelent, mint elmondani
valakinek: te nem pusztulsz el teljesen!”
Vajon közel 2000 évvel Jézus feltámadása után van még mindig mondanivalója
húsvétnak a mai ember számára? A híres
misszionárius, Mac Nabb, London egyik
parkjában szokott prédikálni az arra járó
kíváncsiskodóknak. Egy alkalommal a
kereszténységbôl fakadó értékekrôl és
világot megváltó erejérôl beszélt, amikor
a hallgatók közül egy hippi, mocskos ruhában, orrában-fülében karikákkal, ápolatlan hajjal, odakiáltotta neki: „Uram,
maga nagyon dicséri a kereszténységet,
csakhogy 2000 év után a világ még mindig tele van nyomorúsággal, bajokkal és
szenvedésekkel. Hol van itt a megváltás?”
Ekkor a pap így szólt: „Fiatalember, a vallás olyan, mint a szappan. A szappan már
5000 éve létezik, a világ mégis tele van
mocskos, ápolatlan emberekkel. Ez azért
van, mert az emberek nem használják…”
A kereszténység átalakító erejét használnunk kell. Egy szentségektôl, imától, bûnbánattól megfosztott húsvét senkit sem
érint meg. A szokásból elvégzett szentgyónás, mise, nem hoz életet lelkünkbe.
Használni kell a szappant! Jézus feltámadásának ünnepe elkötelezettséget kíván
tôlünk. Arra figyelmeztet bennünket,
hogy le kell vetnünk minden vallási közömbösséget, képmutatást, fásultságot
és ki kell alakítani magunkban az új embert. Engedd, hogy a húsvét megérintsen
téged, lelkedet, egyéniségedet, és akkor
ünnep lesz számodra. Vigyük el a világba
húsvét üzenetét és ajándékait és osszuk
meg azokkal, akik elzárják magukat az
elôl, amire ôk is vágyakoznak, csak nem
tudják, mi is az, ami hiányzik nekik, ami
megcsonkította Isten által teremtett emberségüket. Ôk legtöbbször ott vannak
környezetünkben, családunkban, a munkahelyen, az iskolában, az utcánkban.
Boldog II. János Pál pápa egyik húsvéti

üzenetében a következôt üzente a keresztény világnak: „Vigyétek magatokkal
a húsvét örömét és osszátok meg azokkal,
akik nem képesek rátalálni erre az örömre. Legyetek égô fáklyák a világban és a
feltámadás hírvivôi. Csak a feltámadásba
vetett hit és a keresztény élet képes arra,
hogy holnap jobbak legyünk, mint ma
voltunk.” Húsvéti örömünket osszuk meg
másokkal, mondjuk el nekik is, hogy ez az
ôsi köszöntés – Krisztus feltámadt! – nem
csak szép szavak, hanem valóság és minden embert a bûn halálából a kegyelem
életére akar vezetni. A feltámadt Krisztusba vetett hitet nem lehet kiirtani az emberbôl. A történelem folyamán többször
próbálták letagadni a hitet, a feltámadást.
A volt Szovjetunió titkos levéltárából került elô a következô eset. Moszkvában az
egyik Húsvétvasárnap tudományos konferenciát tartottak. Több elôadót hívtak
meg, akik tudományosan cáfolták a feltámadás tényét. A konferenciára meghívtak
egy ortodox papot is, hogy képviselje az
egyházat. Miután vége lett az egész napi
elôadássorozatnak, felkérték a papot,
hogy mondja el védôbeszédét a feltámadás mellett. A pap így szólt: „Mielôtt
elkezdeném beszédemet, ma, húsvétvasárnap szeretnélek köszönteni benneteket a szép régi húsvéti köszöntésünkkel:
Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt!
– harsogta önkéntelenül a kongresszuson
jelen lévô hatalmas tömeg. Köszönöm a
tanúságtételt, ezek után nincs szükség a
védôbeszédre. A teremben ülô embereknek eszükbe jutott a gyerekkoruk, amikor
húsvétvasárnap így köszöntek egymásnak az emberek: Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! A papot bebörtönözték,
de ez az eset megmaradt a titkos levéltárban. Nem lehet hitetlenséget parancsolni
az embereknek. Az ember nem tud teljes
életet élni Isten nélkül. Oroszországban
kötelezô tantárgy lesz a hittan! Az igazi
béke és boldogság akkor ér el bennünket,
ha befogadjuk életünkbe az Életet.
Leköszönô pápánk, XVI. Benedek imájával,
amit még bíborosként fogalmazott meg,
szeretnék kívánni minden kedves olvasónak
áldott húsvéti ünnepeket! Húsvétvasárnap
imádkozom városunk minden lakójáért.

Josef Ratzinger: Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus,
Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
Most és mindenkor
Szereteted elrejtett hatalma lakik,
S titkaid közepette
A megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerûségét,
Mely nem hagy tévelyegni minket,
S ha a sötétség és az elhagyatottság
óráiba hívsz,
Amikor minden bizonytalannak látszik,
Adj abban az idôben is,
Amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendô fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendô fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
Azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
Mint a hajnalfény,
Napjainkba,
Hadd legyünk igazán húsvéti emberek
A történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
A mai idôkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendô dicsôséged felé.
Ámen		
		
»kirner antal zoltán
celldömölki plébános

Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérô
Föltámadás a földi tájakon,
Mezôk smaragdja, nap tüzében égô,
Te zsendülô és zendülô pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élô,
Fogadd könnyektôl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyôzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendô húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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A város költségvetésérôl döntött a testület
2013. március 6-án döntött Celldömölk
Város Képviselô-testülete a város költségvetésérôl, az ülést megelôzôen azonban
közmeghallgatást tartottak.
Fehér László polgármester beszámolt a két
ülés között történtekrôl. Az ülés kezdetén
jelen volt Kovács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke, aki bejelentette az adósságkonszolidációra vonatkozó döntést, melyrôl az
elmúlt lapszámunkban részletesen is beszámoltunk, konkrétan, hogy a kormány
Celldömölk adósságállományának 50%át átvállalja, ez városunknak mintegy 80
millió forinttal többet jelent az eredetileg
tervezettnél.
A közmeghallgatáson a legtöbbeket érintô
téma a városban mûködô gyógyszertárak

ügyeleti rendjének megváltozása volt. Az
elmúlt év végén hagyta jóvá az ÁNTSZ a
gyógyszertárak kérelmét, miszerint az ünnepi, hétvégi és éjszakai ügyeleti idôszakban kevesen veszik igénybe a szolgáltatást,
ezért ezt az ellátási formát megszüntetnék.
A város képviselô-testülete nem értett
egyet a gyógyszertári ügyelet megszüntetésével, de ôk csak véleményezési jogkörrel
bírnak, nem dönthetnek ebben az ügyben.
Ezután a város csapadékvíz-elvezetésének
hiányosságai, az utak, járdák állapotát érin
tô kérdések kerültek felszínre.
A közmeghallgatást követôen a képviselôtestületi ülés fô napirendi pontja a költségvetés elfogadása volt. Kiss Lilla pénzügyi
osztályvezetô tájékoztatta a jelen lévôket,

hogy a kormány döntésének köszönhetôen
az eredeti pénzügyi tervezésnél 80 millió forinttal magasabb összeggel lehet számolni.
Futó István, a város könyvvizsgálója elemzése végén megjegyezte: a pénzügyi terv úgy
van egyensúlyban, hogy a város nem tervez
hitelfelvételt. A költségvetést elfogadásra
javasolta. Karádi Mihály, a Városfejlesztési
és Pénzügyi Bizottság elnöke megnyugvásának adott hangot, hogy tartalékalappal
sikerült tervezni a város idei költségvetését.
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony elmondta, hogy a költségvetést sikerült úgy
megtervezni, hogy ne legyen hiány, a mûködésnél azonban a szûkre szabott keret
magában hordozza a veszélyt. A tartalékképzés kapcsán megjegyezte: ügyelni kell
arra, hogy a tartalékot arra használják, amit
feltétlenül ki kell fizetni.
»la

Magyar bajnok

Katasztrófahelyzet március idusán

Kovácsné Horváth Andrea, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
szervezési ügyintézôje Magyarország
2013. évi összetett gyors- és gépírás
bajnoka lett. A Magyar Gyors- és
Gépírók Szövetsége a Magyar Bajnokságot 2013. február 23-án Budapesten, a Katona József Szakközépiskolában rendezte meg. Kovácsné
Horváth Andrea a sikeres ôszi országos verseny után (ahol gyorsírásból
I., magyar- és német nyelvû gépírásból 5., angol nyelvû gépírásból 4. helyen végzett) az idei bajnokságon is
jó helyezést ért el. Gyorsírásból a teljes diktátum áttételével I. helyezett,
gépírásból 13166 leütéssel (30 perc
alatt) III. helyezett lett. Mindkét versenymunkája alapján 2013-ban Magyarország összetett bajnoka címet
szerezte meg. Gratulálunk!

A januári-februári szélsôséges idôjárás
után azt hittük, végre fellélegezhetünk,
és elhagy minket a tél. Az igazi arcát
azonban csak most, márciusban mutatta meg. Március idusán orkán erejû szél
uralta Magyarországot, mely térségünket
sem kímélte. A közlekedést hóátfúvások
nehezítették, az utakon több ember is elakadt, segítésükrôl a katasztrófavédelem
és polgárvédelem emberei gondoskodtak. Gyuricza Imre, közbiztonsági referens
elmondta, hogy március 14-én az éjjeli
órákban kapták az értesítést, miszerint a
munkásokat szállító autóbusz nem tudja
hazajuttatni a dolgozókat. Az éjszakát így
a katasztrófavédelem által kijelölt menedékhelyen, a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár épületében töltötték. A 37 itt rekedt személy közül 32-en
másnap, március 15-én a reggeli órákban
busszal hazautaztak, öten azonban csak

Tájékoztatás
A televízió sugárzását illetôen az analóg
mûsorszórás helyébe a digitális mûsorterjesztés lép Magyarországon is, e változás
gazdasági és technikai okokból elkerülhetetlen. A digitális átállást, amely az analóg
földfelszíni adók lekapcsolásában végzôdô
hosszabb folyamat − az Európai Unió egységes gyakorlatához igazodva −, Magyarországon is törvény írja elô. A hazai szabályozás
értelmében az átállásnak legkésôbb 2014.
december 31-ig kell megvalósulnia. Az Országos Digitális Átállási Program (ODAP)
során az átálláshoz szükséges technikai
feltételek megteremtésében az állam minden rászoruló − kizárólag analóg földfelszíni mûsorvételi lehetôséggel rendelkezô
− jogosult számára támogatást nyújt. Az
állami gondoskodás megvalósulása érdeké-
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ben elôzetesen egy felmérést kell végezni,
melynek során a Központi Statisztikai Hivatal által megbízott, fényképes igazolvánnyal
rendelkezô felmérôk személyesen keresik fel
az érintett háztartásokat. A felmérés idôszaka: 2013. március 11 − június 17. A felmérôk
ebben az idôszakban felkeresik a kijelölt címeket, azonosítják az adott címen megjelölt
személy(eke)t, tájékoztatják ôket az átállási
programról, és a beszélgetés, a helyszíni felmérés során tisztázzák, hogy a kijelölt személyek közül ki(k) jogosultak a támogatásra,
valamint, hogy milyen állami támogatási formák közül választhatnak. A kijelölt személ�lyel együtt a megfelelôdokumentumokat a
helyszínen kitöltik és aláírják. A dokumentumok hatósági bizonylatnak minôsülnek,
személyes adatokat tartalmaznak. További
információk a www.nmhh.hu hivatkozáson
találhatóak.		 »pástiné illa judit

a déli órákban hagyhatták el a várost,
ôk személyautóik mûszaki mentésére
vártak. A bajbajutottak ellátását meleg
teával és élelemmel oldották meg a helyiek. A segítségnyújtásban közremûködött a Vasvirág Hotel, a Deja Vu Panzió
és Étterem, a Fincsi Pékség, a Caffe Löli,
a KMKK és a helyi polgárôrök.
				 »vzs
Értesítés
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013.
április 22-én immár kilencedik alkalommal tartja meg hagyományos országos
szemétgyûjtô akcióját. A Föld napján
szervezett eseményre újra több ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság. A
szemétgyûjtési akció csak a közútkezelô
társaság által kezelt közterületre terjed
ki. A csatlakozáshoz a jelentkezéseket
2013. április 3-ig várják a közútkezelô
Vas megyei igazgatóságán. További információ: www.kozut.hu Elérhetôségeink menüpont alatt kérhetô.
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Az 1848-as március – 165 év távlatából
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére idén is szervezett
városi megemlékezést Celldömölk Vá
ros Önkormányzata, valamint a Keme
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár március 15-én. Az idôjárás sajnos
nem fogadta kegyeibe az eredetileg
szabadtérre tervezett rendezvényt,
így az ünneplôk a mûvelôdési központ
falai között emlékeztek a 165 évvel
ezelôtti márciusi eseményekre.

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Fehér László polgármester, aki felidézve a több, mint másfél évszázaddal ezelôtt történteket, megemlítette
a Pilvax Kávéházban összegyûlt, és a
Nemzeti Múzeum elôtt szabadságról,
hazaszeretetrôl, függetlenségrôl, sajtószabadságról, egyenlôségrôl és jogokról
szónokoló fiatalokat. „Március 15-e a
magyar nemzet szabadságünnepe. Ezt
a napot mi, magyarok tettük ünneppé.
1848/49 az országnak függetlenséget,
a népnek felelôs kormányt, közteherviselést, jogokat, méltóságot és szabadságot adott. Március 15-e egyet jelent

a szabadsággal. A magyar szabadság az
emberek szabadsága. A szabadság teremt az országból hazát. Március 15-én,
a népek tavaszának nevezett sorsfordító
idôszakban a magyar nemzet elindult a
szabadság útján. A szabadságharcosok
egy éven keresztül küzdöttek a túlerôvel szemben, a nemzet és az ország
függetlenségéért. Kossuth, Széchenyi,
Petôfi és mások felismerték, hogy a
nemzet függetlensége elválaszthatatlan az alkotmány által szavatolt polgári szabadságjogok, a parlamentáris
demokrácia kivívásától és a gazdasági
felemelkedéstôl. »Szabadság, egyenlôség, testvériség« – így zárul a 12 pont.
Az emberiség örökérvényû óhaját fogalmazták meg a márciusi ifjak. Az egyenlôségnek a jogban és a törvény elôtt
kellene maradéktalanul érvényesülnie. A
testvériségnek pedig abban, hogy a szociális és a gazdasági létben szolidárisak
tudjunk lenni a másikkal” – hangsúlyozta
a városvezetô, majd folytatta: „Összetartásra, együttmûködésre, az egység
kiépítésére kell törekednünk, csak így lehetünk eredményesek. Már a múltban is
megmutattuk, hogy ha összefogunk, és
bölcsen cselekszünk, akkor nagy tettekre vagyunk képesek. Ehhez adhat erôt
nekünk az 1848/49-es szabadságharc
hôseinek elszántsága és akarata.” A polgármester beszéde után Tavaszi szél vizet áraszt… címmel zenés-verses összeállítás hangzott el a Celldömölki Városi
Általános Iskola és Egységes Pedagógia
Szakszolgálat ötödik évfolyamos diákjainak elôadásában. Az ünnepi mûsor szer-

„Egyenlôség, szabadság, testvériség!”
Az alsósági-izsákfai részönkormányzat a
Városi Általános Iskola alsósági tagintézményének közremûködésével március 14én idézte fel 1848 márciusának eseményeit. A téliesre fordult idôjárás miatt az
idei évben az alsósági tagiskola ebédlôjébe szorultak az ünneplôk, akik így is méltó
módon rótták le tiszteletüket a forradalom
és szabadságharc emléke elôtt. Az egybegyûlteket Szabóné Kiss Ildikó tagintézmény-vezetô köszöntötte elsôként, majd
a Himnusz elhangzása után Ilcsik Kornél
elôadásában Petôfi Sándor Nemzeti dal
címû hazafias versét hallhatta a közönség.
Az ünnepségen beszédet mondott Erdélyi
Antal részönkormányzat-vezetô, aki hangsúlyozta, hogy mindannyian ünnepelni
és emlékezni gyûltek össze. Ünnepelni
márciust, a bátorságot, a változtatni akarást és emlékezni a forradalom és függet-

lenség kivívására. Múltidézô beszédében
megemlékezett Berzsenyi Lénárdról, a
szabadságharc kemenesaljai hôsérôl, aki
egykoron az alsósági iskola névadója volt.
Az ünneplôket Rozmán László tankerületi
igazgató is köszöntötte, aki szintén a forradalmárok bátorságát és céljait méltatta.
Az 1848-as szabadságharc és forradalom

kesztôi Berzsenyi Lilla, Bálintné Wendler
Ágnes, Kondics Erika, Gaálné Nagy Erika,
és Hegedûs Erzsébet tanárnôk voltak.
A megemlékezés fényét a Pál András
vezette Kemenesalja Néptánccsoport
tag
jainak ünnepi koreográfiája emelte,
valamint közremûködtek az. Ádám Jenô
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény fúvósai. A jelenlevô hivatalos szervek, pártok, civil szervezetek
képviselôi elhelyezték az emlékezés koszorúit az elsô magyar miniszterelnök,
Batthyány Lajos és a szabadságharc kemenesaljai hôseinek tiszteletére állított
emléktáblák elôtt, valamint a katolikus
temetôben Virághalmi Ferenc és Széll
József 48-as hôsök sírjánál.
•••
Idén Sárváron tartották a megyei ünnepséget. Vas Megye Gazdaságáért Díj kitüntetést kapott Rudolf Wiedner, a HUKE
cégcsoport tulajdonosa, a JUFA Ungarn Kft.
ügyvezetôje. Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerésben részesült Kondics Erika pedagógus,
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Kulturális Tagozata díjat kapott Dr. Koltai
Jenô alsósági katolikus esperes, plébános.
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozatának elismerését kapta a VulkánSport Szabadidô és Kulturális
Egyesület. Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata elismerésben részesült a Celldömölki Makett Klub.
Megyei elismerésben részesült továbbá
Sebestyén Zoltán, a kemenesmagasi citerazenekar vezetôje, Dr. Szente Tamás Zoltán, jánosházi háziorvos és Tóth András,
az Egyházashetyei Önkéntes Tûzoltó és
Polgárôr Egyesület alapító tagja.
»reiner anita
üzenetét Petôfi Sándor soraival fogalmazta meg: „Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én.” Az
ünnepség szónoka elmondta, hogy március 15-e Berzsenyi Lénárd életpályájával
és tanúságtételével is üzen, hiszen a honvédezredes, hitét vesztve is, visszament a
harctérre, mert érezte, hogy hol kell tennie a hazáért. A múltidézô gondolatokat
követôen az alsósági tagiskola hetedik
osztályosai irodalmi elôadással adóztak a
március 15-i események elôtt. A diákok
az egyenlôség, szabadság és testvériség
eszmeiségét verses-zenés mûsorral idézték meg. Az ünnepség zárásaként a Vas
Megyei Kormányhivatal, Celldömölk Város Önkormányzata, az alsósági-izsákfai
részönkormányzat, valamint a jelenlévô
intézményvezetôk és a civil szervezetek
képviselôi az emlékezés koszorúit helyezték el a Berzsenyi dombormûnél.
			
»vajda zsuzsa
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Képes novella Szakál Lajos bácsiról
Az önkormányzat, kérésre – külön ünnepség keretében – köszönti a senior-korú 90, 95, 100 éves polgárokat, a
jegyzô átadja a miniszterelnöki oklevelet. 2008-tól vezette be ezt a rendet
egy kormányrendelet. E sorok írója
fotósként, szervezôként vehet részt
ezeken az eseményeken, s nem hétköznapi élményekben van része. An�nyi szeretet, bölcsesség, humor övezi
ezeket a köszöntéseket, amit soha
nem gondoltam volna.
Február 18
-a délutánja külön is emlékezetes lesz a számomra. Mit is gondolunk egy idôsek gondozóházában élô
90 éves bácsikáról? Semmi rosszat, de
ezt az életerôt, vidámságot, anekdotázó kedvet, és igen, életkedvet sok-sok
nálánál fiatalabb ember irigyelheti, de
sokkal jobb, ha erôt merítünk belôle.
Pedig Lajos bácsit sem kényeztette el az
élet. Eltemette két fiát, feleségét, három
unokája és az intézmény lakói, gondozói
maradtak neki. Megélte a második nagy
háborút, s nagyon fiatalon részese is lett
annak, de nem elszenvedôje. Emlékszik
a kiképzés minden percére, Sopronra, a
Felvidékre ahol tankcsapdákat állítottak
az orosz tankoknak. (– De minek? – veti
közbe – Az expresszvonat sebességével
küzdötték le azokat az oroszok.) Majd a
hadifogság, elôbb Bréma és környéke,
aztán Antwerpen, Brüsszel. A hazaút – a
gyôzelem napja után elôbb Kaposvárra,
aztán Celldömölkre. Még az elsô emberre
is világosan emlékszik, akivel találkozott

a vonatról leszállva – hosszú évek után.
Ismét a hadifogság emlékei jönnek elô.
Az angol katonák úriemberek voltak, de
a skótokra bizony, mint goromba alakokra emlékszik vissza. Az angolok Chesterfield cigarettájára – amelynek mennyei
illata volt. Nyilván, a háború kellemetlen
szagokkal is jár, s valóságos megváltás
egy elegáns, illatos cigaretta a sok-sok
nélkülözés után. Megcsodálta a nagy
hajókat, a tengert, amelyikrôl ma sem
tudja elhinni, hogy mennyi víz is van
benne. Felidézi a nagyon szeretett iskolai
földrajzórákat, s örül, hogy érdekelték a
hegyek, a völgyek, a folyók, mert ha a
háború okán is, de alkalma nyílt világot
látni, s mindig tisztában volt vele, hogy
merre járnak, de talán azzal is, hogy mit
láthat majd az adott helyen. Svájc hegyei
sem maradtak ki a látnivalókból.
Alig lehet Lajos bácsi képzeletét visszahozni a mába. Adorjánházáról kérdezzük. Szerette a falut, de most a temetô
állítólag nagy hó alatt van, amiatt aggódik. Megnyugtatjuk, hogy már nem
sokáig, mert közeledik a tavasz. „Erôtlen legény” – veti közbe, hirtelen nem is
kapcsolok, de a tél mostani szakaszára
vonatkozik a megjegyzése. Bizonyára jól
ismeri már – hiszen ez lesz a századik tavasza. A Mamáról és fiairól nem nagyon
mesél, éppen azért nem, mert nagyon
hiányoznak neki, s rögvest elô is kerül
a zsebkendô – szemérmesen megtörli
a szemét. Váltunk a TSZ-re és traktorokra. Lóerôk, négykerék-meghajtás, egyéb

Gasztronómiai fesztivál Szarvaskenden
Csak idô kérdése, hogy mikor jelenik
meg az illatos, mostani esetünknél, inkább a szagos újság. A tudósító megkísérelheti leírni Szarvaskend hangulatát, de ez igazán, csak valami technikai
csoda révén lenne érezhetô. A megyei
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önkormányzat egy határon átnyúló magyar-osztrák projekt keretében rendezte
meg a fesztivált Szarvaskenden, a Szabó
tanyán. Amikor betoppantunk, már lázas sietséggel folyt a szerencsére odaérkezésünk elôtt levágott rábapordányi
származású cocák perzselése, tisztítása
és feldolgozása. A kotlák, tûzhelyek és
egyéb fôzésre, sütésre szolgáló alkalmatosságok teljes készenlétben várták
a nyersanyagot. Rövid idô múltán már
frissen sült vért, sózott bürkét, az elsô
húsfalatkákat lehetett kóstolni. Egyre
gyarapodott a vendégsereg, és a tanya
sertésfeldolgozó sátrakkal szegélyezett
„fôutcája” délelôttôl kora estig, zsúfolásig megtelt látogatókkal. Volt hivatalos
megnyitó is, de a közönség java részét
a különbözô kulináris varázslatok foglalták le. A csípôsen hideg idôben jól jött
egy-egy kupica pálinka, forralt bor, s
egyéb alkoholos védôitalok változatai. A
hangulat is ennek megfelelôen alakult.

tudnivalók a közelmúlt nagyüzemi mezôgazdaságáról… ahogy sejtettem, visszaváltunk a háborús élményekre, pontosabban a fogság élményeire. A benzin híján,
a földön ragadt sok-sok német gépre, az
angolok ponton hídjára, az ügyetlen néger sofôrre, aki belecsúszott a Weser sebes sodrású vizébe, s a folyó egy pillanat

lajos bácsit a város jegyzôje köszöntötte

alatt elragadta ôt és társait a teherautóval
együtt… s talán még most is folytatja, de
mi már eljöttünk.
Azt még láttuk, hogy lehuppant egy
székre az intézet folyosóján a „csajok”
közé, akik látható élénkséggel fogadták
ôt. Bizonyára nekik meséli élményeit.
Meglehet sokadszor, de olyan színesen,
hogy nem lehet megunni. Jó egészséget
Lajos bácsi!
»gyiuricza imre
A fô utca idônként fojtogató füstködbe
borult a rengeteg fôzôalkalmatosság
égéstermékétôl. Mit sem zavarta ez az
alkalmi kórusokat. Közben fogyott a celli sátornál is a Ság hegyi bor, a pálinka
szerencsére estig kitartott, jól jött az esti
fagyoskodóknak. Napközben volt rönkhúzás, bolond-esküvô, kulturális mûsorok. A celldömölki csapat tagjai voltak:
Bertalan Róbert, Dömjén Zoltán, Fódi
Károly, Fódi Károlyné, Gasztonyi Csaba,
Gasztonyiné Fódi Zita, Kovácsné Horváth
Andrea, Molnár Zoltán, Söptei Józsefné,
Szabó Zoltán, Zsámboki Zoltán. Csapatunk helyezett lett, de nem ez a lényeg,
hanem a kitûnô szervezés, sok-sok ember jókedve, és a testi, valamint szellemi gyarapodás. Ez utóbbi nem is lett
volna annyira fontos, de így alakult. A
rendezvény maximálisan elérte kitûzött
célját, kulturált hagyományápolás, bô
lére eresztve, s varázslatosan finom étkekkel megtûzdelve – ennyi a recept.
Reméljük, hogy folytatása következik.
		
»gyi
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A hulladékgazdálkodás és a turizmusfejlesztés éllovasa
Rudolf Wiedner, a szelektív hulladékgyûjtés
magyarországi élhar
cosa, az elsô magyarországi szelektív hulladékgyûjtô szigeteket
az ô közremûködésével alakították ki. Résztulajdonosa a
Celldömölkön megvalósuló, közel 2,5
milliárd forint értékû JUFA családi és
ifjúsági szálláshely-fejlesztési beruházásnak, mely jelentôs szerepet játszik
a térség turisztikai, idegenforgalmi
fejlôdésében. Rudolf Wiedner, a HUKE
cégcsoport tulajdonosa március 15-e
alkalmából „Vas Megye Gazdaságáért
Díj” kitüntetést vehetett át a megyei
közgyûlés elnökétôl. Beszélgetésünk
apropóját e jeles esemény adta.

»Hogyan került kapcsolatba a gazdasági
élettel?
– 1961 novemberében születtem az
ausztriai Gnasban. A feldbachi mûszaki
szakközépiskolában mûszaki tervezônek
tanultam, a hulladékgazdálkodási szakmával már ekkor kapcsolatba kerültem,
hulladékkezelô létesítmények mûszaki
tervezôjeként. Ritka, hogy egy embert a
mûszaki és gazdasági dolgok is érdekeljék, szerencsére engem mindkét ágazat
érdekelt. Parasztcsaládból származom,
így a háztáji munkákból maximálisan
kivettem a részemet, ez az elôny pedig a gazdasági életben kamatozódott.
1987-tôl foglalkozom hulladékgazdálkodással. Legelsô munkahelyem Grazban
volt, ahol a szelektív hulladékgyûjtés és
az újrahasznosítás területén szereztem
tapasztalatot. A szakmai ranglétrát végigjárva, elôször kisebb részesedéseket
kaptam, majd a saját vállalkozásomat is
megalapítottam, idôvel közel 2000 munkahely létrehozásához járultam hozzá.
»Mikor került Magyarországra?
– 1992-ben kerültem Magyarországra.
A Müllex-Körmend Kft. ügyvezetôjeként
közremûködtem az elsô magyarországi szigetelt, EU-normáknak megfelelô
hulladéklerakó kialakításában. Celldömölkön az önkormányzattal közösen
1996-ban alapítottuk a helyi hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó Celli HUKE
Kft. elôdjét. Vas megyén kívül Veszprém
és Zala megyében is mûködnek a HUKE-csoporthoz tartozó hulladékkezeléssel, -hasznosítással foglalkozó cégek.
»Miért választotta éppen a hulladékgazdálkodást?
– Az iskolában mindig azt halljuk a pedagógusoktól, szülôktôl, hogy „tanulj fiam,
mert kukás lesz belôled”. Ez is bizonyítja,

hogy a hulladék valahogy mindig a sorban az utolsó helyen áll, azzal már nem
foglalkozunk. Ezért sokan nem is szeretik
ezt a szakmát. Ami az én érdeklôdésemet
felkeltette, az az ágazatban rejlô fejlôdési
lehetôség. Ha jól körülnézünk, nincs még
egy olyan iparág, ahol annyi fejlesztés
történt volna az elmúlt tíz esztendôben,
mint a hulladékgazdálkodásban. A cégcsoport célja a legmagasabb minôség
elérése csúcstechnológiai hasznosítási
mûveletek alkalmazásával. Folyamatosan
arra törekszünk, hogy a minôséget mindig ugyanazon a szinten tudjuk tartani,
sôt még ezen is próbálunk javítani.
»Mi a különbség hulladék és hulladék
között?
– Ez meglátásbeli különbség. Számomra
a hulladék nem hulladék, hanem alapanyag, melyet új késztermékek elôállításához használhatunk. Én soha nem
dobok ki semmit, mindenben az újrahasznosítás lehetôségét keresem. Ha én
sem eszerint cselekszem, akkor milyen
jogon várjam el a másik embertôl a tudatos hulladékgyûjtést?
»Van-e valamilyen új terv kilátásban?
– Folyamatos fejlesztésre törekszem, hiszen ezen a területen számos kiaknázatlan lehetôség van. Az, ha valami mûködik, nekem még nem elég. A kíváncsiság
és az újdonságra való törekvés mindig
továbbgondolkodásra sarkall. Egyszerre
csak egy dologgal foglalkozom: amíg
nem fejezôdik be egy tervezési szakasz,
addig nem vágok bele egy következô
feladatba. Fontos az átláthatóság. A különbözô termékek (PET-palack, üveg,
aludoboz, papír stb.) újrahasznosítása
mellett, a lakosság által szelektíven
gyûjtött konyhai és kerti biohulladékból illetve zöldhulladékból komposztot
állítunk elô. 2012-ben kezdtük meg az
egyedi tulajdonságokkal és összetétellel
rendelkezô mûanyag tetôcserép bemutatását, mely összetévesztésig hasonlít
a betoncseréphez, viszont a strapabírása
lényegesen nagyobb.
»Mint ismeretes, résztulajdonosa a Celldömölkön megvalósuló JUFA családi és
ifjúsági szálláshely fejlesztési beruházásnak. Hogyan került kapcsolatba a
turizmussal?
– Osztrák származásúként többször tolmácsoltam a helyieknek, gazdálkodási
szakemberként pedig a szakmai segítségemre is igény mutatkozott, majd megbíztak az ügyvezetôi poszt betöltésével.
Optimista ember vagyok, nagy jövôt látok a beruházásban. Bízom benne, hogy
hosszútávon nemcsak a város, hanem a
környék idegenforgalmát is fellendítheti.

»Hol tart jelenleg a beruházás?
– A szálloda alapozási munkálatai már
a nyár folyamán elkezdôdtek, az építés
jelenleg is zajlik. Az épület emeletei
szerkezetkészek, a tetôzés után a belsô
munkálatok következnek. A kemping a
nyár folyamán elkészül, a fürdôfejlesztés viszont a szezon végével indul be
gôzerôvel, várhatóan az év végére finisbe érkeznek a munkálatok.
»Vannak-e további elképzelései a turizmus területén?
– Ausztriában mûködik egy Vulkanland
nevû tájegység, ahol – Celldömölkhöz
hasonlóan – szintén a vulkánosságra építik az idegenforgalmat. A régió mûködé-

az épülô szállodától remélik a nagyobb vendégszámot

se a helyi értékek felfedezésére irányul,
mely az ott élô emberek számára új kapcsolódási pontot jelent az életterükhöz.
Egy alulról építkezô gazdasági stratégiát
építettek ki, mely a helyi termelôk, kézmûvesek és termékek termelési folyamataival, értékesítésével foglalkozik.
A stájerországi Vulkanland mintájából
térségünk is profitálhat, hiszen a fejlôdéshez szükséges lokális értékek a Kemenesalján is adottak. A környék adottságait kihasználva a helyi termelésre
való átállás hosszútávon eredményes és
minôségi gazdaságot eredményezhet.
Merni kell álmodni, tervezni és mindezt
»vajda zsuzsa
megvalósítani.

Meghívó
A gyôri Advent Kórus
Húsvéti hangversenyére
Idôpont
Idôpont:: 2013.
2013. március
március 23.
23. (szombat),
(szombat),
18.00
18.00 óra
óra
Helyszín
Helyszín:: aa celldömölki
celldömölki evangélikus
evangélikus
templom
templom
AA belépés
belépés díjtalan.
díjtalan.
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Határokon átívelô filmfesztivál Celldömölkön
A 24 órás Cinca-pARTi Filmmaraton
mellett filmfesztivállal is ünnepelte
egyéves születésnapját az ART mozi.
Az elsô celli Totál Plán Független
Fesztivál minden várakozást felülmúlt, hiszen a tervezett egy nap helyett kétnaposra kellett bôvíteni az
eseményt, mely rögtön az országhatárt is átlépte.
Hagyományteremtô szándékkal szervezôdött az elsô celli Totál Plán független filmfesztivál, mely térségünkben új
keletûnek számít. Hasonló volumenû
fesztivált évek óta rendeznek már Táplánszentkereszten, és most úgy tûnik,
hogy városunk is - Hömöstrei Pál mentorálásával - bôvítette az amatôr filmesek seregszemléjét. A rendezvény sikerességét a jelentkezôk száma mellett
az is mutatja, hogy mindjárt az elsô
alkalommal érkeztek versenyfilmek a
határon túlról: a szerbiai Vajdaságból,
Magyarkanizsáról és Zentáról. Hömöstrei
Pál, a rendezvény szervezôje elmondta,
hogy összesen 51 pályamû érkezett 38
pályázótól, így a tervezett egy nap he-

lyett kétnaposra kellett bôvíteni a rendezvényt. „Már a versenyfilmek tiszta
játékideje is mutatja, hogy minden várakozást felülmúlt az elsô Totál Plán. A
több, mint nyolcórás filmidô alatt 28 kisjátékfilm, 13 dokumentumfilm, 3 animáció és 7 videoklip került vetítésre. A zsûri
közönségtalálkozó formájában, blokkonként értékelte a filmeket, így lehetôség
volt eszmecserére és az alkotók ötleteket
is meríthettek a beszélgetésekbôl.” – tette hozzá a fesztivál szervezôje. A zsûri
elnöke, a médiatanárként és függetlenfilmesként is ismert Boros Ferenc így
értékelte a rendezvényt: „Nagyon pozitív
dolognak tartom a Totál Plán filmfesztivált, már csak azért is, mert ez a kezdeményezés már a legelsô alkalommal
kinôtte Magyarországot, és mondhatni,
hogy Celldömölk a nemzetközi filmezés
fellegvára lett két napra. A kisjátékfilmes
mezônyben nagyon erôs filmek voltak,
a zsûri ebben a kategóriában tudott a
legnehezebben dönteni. A dokumentumfilm-blokkban szerteágazó témákkal
találkoztunk, megértésükhöz kellett egy
kis befogadó készség és gondolkodás is.

Bízom benne, hogy a jövôben is lesz lehetôség az amatôr filmesek bemutatkozására itt, Celldömölkön.”
A celli Totál Plánra személyesen is érkeztek alkotók: Budapestrôl, Szentendrérôl,
Szombathelyrôl, Csepregrôl és a közeli
Sárvárról is jöttek pályázók. Celldömölkrôl lévén szó, érdemes megemlíteni,
hogy itt is akadnak független filmesek.
A Totál Plán filmfesztiválon a celli kötôdésû Molnár Bálint is bemutatkozott kisjátékfilmjével. Malíciózus címû alkotását
már többször is láthatta a közönség az
ART moziban – például a 24 órás filmmaraton vetítési listájában.
Végezetül lássuk a legjobbnak ítélt pályamûveket: kisjátékfilm kategóriában
elsô helyen Az ôrzô címû film végzett, az
animációk között Kicsi Klájd és a Nagyvilág nyert, a legjobb dokumentumfilmnek pedig a Még oda nem ér az idô
címû, magyarkanizsai filmet választotta
a zsûri. A fesztivál nagydíjat a Seduction
címû kisjátékfilm kapta, de további hat
különdíjat is kiosztott a zsûri. A sikeres
fesztiválnyitó után bízhatunk a következô Totál Plánban is!
»vajda zsuzsa

Nézzen be hozzánk,
megéri!
Húsvétra készülhet, vásárolhat,
tartozásait rendezheti...
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Celldömölki,
Ostffyasszonyfai és Vönöcki Kirendeltségeinek
kedvezményes hitelébôl.
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)
500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.
Akciónk 2013. február 15-tôl március 28-ig tart.
Kis bank - nagy lehetôségek!
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Telefon/Fax: 95/420-035, e-mail: celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Telefon/Fax: 95/420-507, e-mail: celldomolk2@repcelaktksz.hu
Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 60. Telefon/Fax: 95/394-005, e-mail: ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010, e-mail: vonock@repcelaktksz.hu

THM: 18,52 % (2 millió Ft 5 évre)
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»V E G Y E S

„Utaidat, Uram, ismertesd meg velem”

„Utaidat, Uram, ismertesd meg velem”
– ezzel a jelmondattal szervezték az idei
évben az evangélikus óvodák szakmai
napját, mely az evangélikus egyház
hosszú éves hagyománya már. Az országos vándorrendezvénynek minden

évben más-más település ad otthont,
idén a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda
volt a konferencia házigazdája, melyet
március 5-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban szerveztek meg. Jelenleg 24 evangélikus óvoda mûködik
országszerte, képviseletükben közel
120 óvodai dolgozó érkezett városunkba, hogy szakmailag és lelkileg is töltekezzen a konferencián. Limpárné
Darabos Mária, a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda vezetôje elmondta, hogy
ezeken az alkalmakon lehetôség nyílik
az óvónôknek egymást jobban megismerni, a tapasztalatcsere pedig szakmai munkájuk eredményességét és
hatékonyságát segíti elô. Az országos
találkozó vendégeit elsôként Rác Dénes, a celldömölki evangélikus gyüle-

kezet vezetôje köszöntötte, majd Rostáné Piri Magdolna, a Vasi Evangélikus
Egyházmegye esperese tartott áhítatot,
melynek központi gondolata az Istenhez
vezetô út megtalálásával foglalkozott.
Ezt követôen Fehér László polgármester, Pálné Horváth Mária, a mûvelôdési
központ igazgatója valamint Valentinyi
Erika, az Országos Evangélikus Egyházak óvodai szakreferense köszöntötte a
megjelenteket. A megnyitót követôen
a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda gyermekeinek zenés mûsorát láthatta a közönség. A szakmai program Simonné
Zachár Anna pszichológus elôadásával
vette kezdetét, majd ehhez kapcsolódó
szekcióbeszélgetésekkel folytatódott.
A szakmai nap résztvevôit Rác Dénes
evangélikus lelkész úti áldással bocsátotta el a nap végén. 			
			
»vajda zsuzsa

utáni órákat. A megjelent hölgyeket
elsôként Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetô köszöntötte, majd a csoport
férfi tagjai nevében Horváth Imre mél-

tatta a nôk családban betöltött szerepét. Az Alsósági Tagiskola diákjai ünnepi
mûsorral kedveskedtek a hölgyeknek,
majd Fehér László polgármester, a városvezetés nevében ajándékkal köszöntötte
fel az ünnepelteket. Idôközben Kovács
Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
is bekapcsolódott a rendezvénybe, a
hölgyek elôtti tiszteletét egy-egy szál
virággal fejezte ki. A délután hátralevô
részét mulatozással töltötték a lányok,
asszonyok és az ôket elkísérô férfiak. A
zenérôl Papp Zoltán gondoskodott.
				 »vzs

Nônapra szeretettel
A nemzetközi nônapról számos helyen megemlékeztek városunkban –
így például március 7-én az alsósági
Ôszikék Nyugdíjas Klubban. A csoport
tagjai minden hónapban szakítanak
idôt közös programok szervezésére.
Rendezvényeiknek rendszerint az alsósági tagiskola ebédlôje ad helyet,
ahol megünnepelhetik a névnapokat,
a karácsonyt, a farsangot, a nônapot.
Március 7-én nônap alkalmából gyûltek össze, hogy együtt töltsék a dél-

BOSZORKÁNYKONYHA
A petrezselyem
Sorozatunk elsô szereplôje a magyar konyha
talán egyik leggyakrabban használt fûszernövénye. Megkülönböztetünk gyökér-, és
levélpetrezselymet, mindkét esetben több
változatot is ismerhetünk.
Mivel gyökérpetrezselymet lakásban nem
szokás termeszteni, maradjunk inkább
a metélôpetrezselyemnél, mely vastag
gyökérrel nem, de dús, sima vagy fodros
levélzettel rendelkezik. Termesztése konyhaablakban, világos helyen egész évben
megoldható. Rendkívül jó minôségû vetômagokat lehet kapni a szaküzletekben, de
ezek kelése sokszor több hetet is igénybe
vehet. Akinek nincs türelme ezt kivárni,
ajánlanám a bevásárló központok polcairól
levehetô, már kifejlett példányokat. Ezeket
csak egy csinos kis kaspóba át kell ültetni
– lehetôleg jó minôségû palántaföldbe –,
s máris behoztuk a természetet a lakásba:
felhasználásra, ízesítésre alkalmasak. A növény jól regenerálódik, de egyszerre lehetôség szerint ne vágjuk le a teljes lombozatot.

A petrezselyem többek között gazdag
C-vitaminban, vasban, béta-karotinban,
káliumban, kálciumban és foszforban.
Nagyon hatékony a vashiányos vérszegénység kezelésében. Étvágyjavító, segíti
az emésztést, kiváló immunerôsítô szer.
Enyhíti a puffadást, vizelethajtó, segít az
ödéma csökkentésében. Meggyorsítja a
méreganyagok eltávozását a szervezetbôl, ezért a köszvény kitûnô ellenszere.
Még számtalan jótékony hatása van, de
óvakodni kell mértéktelen használatától.
Terhesség alatt a növény valamennyi része kerülendô, mert az serkentôen hat a
méhizomzatra. Szülés után viszont segíti
a tejelválasztást. Külsôleg a petrezselyem
csillapíthatja a rovarcsípéses duzzanatokat, hatásos fertôtlenítôszer különbözô
sebekre. Fogfájás esetén a friss növény
leve hatékony fájdalomcsillapító.
Érdekességek: A petrezselyemnek az ókortól fogva varázserôt tulajdonítottak. A görögök halotti torokon fogyasztották, s a sírkövekre helyezték, hogy szerencsét hozzon
a halottaknak. A rómaiak ruhájuk alá rejtve
védettséget vártak tôle, míg a gladiátorok
erejük fokozását remélték fogyasztásuk-

kal, ennek hatékonyságáról a történelmi
tények ismeretében azért nem vagyok
annyira meggyôzôdve. Európában a régi
idôkben a malária, vízkór és a pestis ellenszere volt. És egy jó hír az éppen randizni
készülôknek: ha találka elôtt semmiképpen nem tudnak ellenállni a fokhagyma
vagy vöröshagyma csábításának, elfogyasztásuk után rágjanak petrezselyemlevelet, ez ugyanis eltünteti a kellemetlen
szagokat leheletükbôl.
»tünde fûszerkert és chilivarázs

Nyereményjáték
A második és a mostani lapszámunkban megjelent kérdésekre a válaszokat kérjük, küldjék az ujkemenesalja@celldomolk.hu email címünkre. A
válaszokat egyszerre, a sorozat befejezése után is beküldhetik. A sorsoláson a legalább 5 jó választ adók vehetnek majd részt.
Kérdés: Minek az ellenszere volt régen
a petrezselyem Európában?
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Argentínából jöttem, avagy egy rendhagyó úti beszámoló III.
Amikor megtudtam, hogy részt vehetek
az Argentínában megrendezendô Petzl
RocTripen, a világ legnagyobb nemzetközi sziklamászó találkozóján, természetes volt, hogy érdeklôdéssel fordultam
a rendezô ország irányába. Ezeket a találkozókat egyébként 2002 óta rendezik
meg, mindig valami rendkívül izgalmas
helyszínen, így járt már idôrendben vis�szafelé a találkozó Kínában, Mexikóban,
az USA-ban, Kanadában, Európán belül
pedig többször Franciaországban valamint Ausztriában és Görögországban.
Visszatérve Argentínához: most, hogy
Jorge Mario Bergoglio argentin egyházfôt
a konklávé pápává választotta Ferenc néven, azt gondolom, a világ figyelme is e
felé az izgalmas ország felé fog fordulni.
Argentína Dél-Amerika második, egyben
a világ nyolcadik legnagyobb területû országa. Közel harmincszor akkora a területe, mint Magyarországé, lakóinak száma ugyanakkor csak 40 millió körül van.
Fôvárosában, Buenos Airesben – aminek
püspöke volt Ferenc pápa – az elôvárosaival együtt 12 millióan laknak a legnagyobb gazdagság és a lehetô legnagyobb
szegénység között. Talán az Evita címû
filmbôl, vagy egy válogatott focimeccsrôl
mindenkinek beugrik a kék-fehér-kék sávos zászlójuk, aminek a közepén egy nap
van. Nos, a zászlóban a kék a tiszta eget,
a fehér az Andok hófödte csúcsait jelképezi. A nap a „Sol de Mayo”, a Májusi
nap azt jelképezi, hogy 1810 májusában
indultak az elsô függetlenségi tüntetések, mozgalmak. A függetlenség kivívását Spanyolországgal szemben érték el
1816-ban, akik 300 évvel azelôtt érkeztek a mai fôváros védett, kikötésre alkal-

mas öbléhez. Persze nem ôk voltak az
elsôk, ôsi kultúrák sora (pl. inkák) váltották egymást itt az ie. elôtti 11.000 évtôl
kezdôdôen. A lakosság több, mint 90%ban európai származású, fôleg spanyol,
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de sok az olasz származású is (miként a
pápa is). Jelentôs a magyar kolónia, de
pl. Walesen kívül itt van a legnagyobb
walesi közösség a világban. Az ôslakos
indiánok száma 1% alatt van, a meszticek (fehér és indián ôs) száma 3%
körüli. Közigazgatásilag 24 tartományra
oszlik, én, átutazva jó néhányon, végül
Chubut tartományban tölthettem el ezt
a néhány napot. A tartomány a nevét az
Andokban eredô és az Atlanti óceánba
tartó folyó indián eredetû nevérôl (áttetszô, átlátszó) kapta. Ez a tartomány két
és félszer akkora, mint hazánk, de nem
laknak itt fél milliónál többen. Még egy
utolsó érdekesség a két ország közösen
is íródó történelmébôl, az országban ünnepnapnak számító „Día del Inventor”-t,
a Feltalálók napját szeptember 29-én ünneplik. Ez a nap a Budapesten született
és Buenos Airesben elhunyt Bíró László
születésnapja, ôt a világ a golyóstoll feltalálójaként tartja számon.
E kis kitérô után visszatérve a táborba: érkezésemkor nem nyûgöztek le a körülmények, pontosítva, a tábor komfortosságáé
nem, maga a mászó terep viszont varázslatos volt és végül is ezért jöttünk itt össze
több százan. Míg a vacsorára várakoztunk,
Eric bemutatott Martinnak Svédországból
(nagyot nevettünk, hiszen már rengetegszer találkoztunk, csak nem beszélgettünk) és Samulinak Finnországból. Ôk
úgy, mint én, a fotópályázat keretein belül
érkeztek. Végre 10-kor jelezték, hogy mehetünk a vacsoráért, csak vigyünk tálat és
evôeszközt. Ez frankó – gondoltam –, tálat
nem hoztam, csak bögrét. A barátnômtôl kölcsönkért mûanyag spork megint a
legrosszabbkor, már az út elején eltörött.
A helyi lánytól kellett
kunyerálnom minden es
te tálat és evôeszközt.
Sokan voltak hasonló
helyzetben, mint én, és
ahogyan napról napra
fogyott az edénykészletük, egyre nehezebben,
több feltétellel volt csak
hajlandó kölcsönadni a
cuccot. A vacsora végül
egy féladagnyi meleg
étel volt. Nem tudtam
beazonosítani, de az biztos, hogy magashegyi
körülmények között, fáradtan is különbet szoktam összehozni. A
srácokkal kicsit poénkodtunk a vacsora
minôségével kapcsolatban, de bíztunk
benne, hogy holnaptól már jobb lesz.
Eric ezt alátámasztotta, azt állította, hogy

holnap már egy ebédlôsátorban fogunk
vacsorázni. Megbeszéltük, hogy reggel
egybôl reggeli után megyünk mászni,
és én már mentem is a sátramba feküdni, plusz megenni minden maradékot a
repülôútról. Az éjszakát iszonyatosan hidegnek éreztem a nyári 800 grammos
hálózsákomban. 0 fok lehetett erôs szél
kíséretében, így már hajnalban ébren
voltam. Mivel nem tudtam, merre vertek
tábort a fiúk, fel-le sétálgattam. Vártam,
hogy majd csak felkelnek. Éppen a padoknál jártam, amikor az elôzô este látásból megismert Petzl-team tagok közül
valaki szólt, hogy üljek le reggelizni. Szerényen odaültem és eszegettem. Idôvel
arra lettem figyelmes, hogy egyre többen ülnek mellettem a kalauz borítójáról (pl.: Steve McClure). Philippe Ribiere
pont velem szemben ült le. Szerintem
látta rajtam, hogy egyre jobban zavarban
vagyok, így elkezdett franciául beszélni
hozzám. Bemutatkozott és körben bemutatott mindenkit, annyit megértettem, hogy azt szeretné, ha bemutatkoznék. Kicsit faggatott még, aztán nyomott
nekem egy-két tipikus Philippe-s fejet.
Tény, hogy segített egy kicsit belazulni.
Rövidesen megjelentek a fiúk is, enyhén
kómásan. Megpróbáltam viccesen leszidni ôket a késôi kelés miatt, az idôeltolódásra panaszkodtak. Összecuccoltunk,
felvettük az ebédre járó szendvicset és
végre elindultunk mászni.
			
folytatjuk
		
»dummel domonkos
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Megkérdeztük

		

» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Csökkent a rezsiköltsége?

»Kérdez: REINER ANITA

»Fotó : VAJDA ZSUZSA

Varga
Antalné

Én már érzékeltem a rezsi
csökkenését a legutóbbi számláimon. A tavalyihoz képest a
fûtésszámlám hat-hétezer, a
villanyom pedig négyezer forinttal lett kevesebb. Távfûtéses
lakásban élünk, és nem mindegy, hogy mennyit fizetünk ki
havonta a közüzemi díjakra.
Most az a pár ezer forint is megmutatkozik a családi kasszán,
hiszen másra tudjuk fordítani azt
a pénzösszeget, amit a közüzemi számlákon megspórolunk.
Jó kezdeményezés volt ez a
kormány részérôl, végre történt
valami pozitív kezdeményezés
a kisfogyasztók érdekében.

P. Mórocz
Zsuzsa

Gázzal és villannyal egyaránt havi diktálásos rendszerben vagyunk, és eddig még
sajnos nem tapasztaltam a
számláinkon a közüzemi díjak apadását. A fogyasztásunk
természetesen mindig attól
függ, hogy mennyit tartózkodunk otthon. Egyébként jó
indítványnak tartom ezt a rezsicsökkentést, hiszen itt volt
már az ideje, hogy valami
pozitív és közvetlenül tapasztalható dolog is történjen, és
a fogyasztói társadalom is egy
kicsit jól járjon, ne csak azt érzékeljük, hogy egyre több bôrt
húznak le rólunk.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Gôgös Balázs és Tóth Kinga leánya: Bianka, Czupor Attila és Hetényi Rita fia: András, Boznánszky
László és Horváth Vanda fia: Benedek, Bujtor Csaba és Szakos
Veronika fia: Kornél, Halassy Zoltán Attila és Kovács Éva Gizella
fia: Zalán Zoltán, Bakonyi Richárd és Horváth Nikoletta leánya:
Elizabet, Pintér Imre és Sebestyén Teréz fia: Barnabás. Halálozás: Söptei János Zoltán, Gyôrffy Mária, Hirdi Istvánné sz. Dénes
Mária, Farkas Gábor, Kertész Ferenc László, Somogyi Lajosné
sz. Heiner Terézia, Vázsonyi Gézáné sz. Finta Magdolna, Gasparits Imre, Hubay Mihály László, Bakos Imréné sz. Varga Mária,
Szih Kálmánné sz. Vatány Viktória, Csay Jánosné sz. Jóna Mária,
Biczó Ferencné sz. Fülöp Mária, Németh Károlyné sz. Horváth
Mária, Sebestyén Ernôné sz. Kovács Lenke, Schiffer Ferenc, Csirkovics Dávidné sz. Péter Ida, Hajdara Ferencné sz. Gergye Ilona
Katalin, Kiss Józsefné sz. Dudás Ilona, Kovács Ferenc Imre, Hajdu
Istvánné sz. Baracskai Terézia. Boba Halálozás: Imre Lajosné
sz. Baranyai Karolina, Imre Vilmos. Csönge Születés: Bakonyi
Gábor és Kiss Anett fia: Botond. Jánosháza Születés: Csonka
Milán István és Németh Edit fia: Dániel. Halálozás: Kovács Lászlóné sz. Szép Piroska, Molnár Sándorné sz. Balaton Ilona, Pesztericz László. Kemenesmihályfa Halálozás: Gyimesi Jánosné
sz. Palánki Erzsébet. Kemenessömjén Halálozás: Béres János.
Kemenesszentmárton Születés: Keszei Balázs Zsolt és Csenár
Veronika leánya: Réka. Mersevát Születés: Völfer Krisztián Tibor és Bak Ramóna fia: Krisztián Mózes. Halálozás: Beleznai
Jenôné sz. Fodor Mária. Kenyeri Halálozás: Novák Sándor Béla.
Nemeskeresztúr Halálozás: Jankovics Jánosné sz. Gôcze Irén,
Varga Sándorné sz. Markó Katalin. Ostffyasszonyfa Halálozás:
Németh József. Szergény Halálozás: Ágoston Tibor, Bartos Sándorné sz. Márkus Irén.

Józsa
Tiborné

Baranyai
Károly

A világon egyetlen dolog állandó: a változás. A közüzemi
számlák csökkentése pozitív
lépés a kormány részérôl, ha
csekély mértékben is, de lehet érezni a változást. Családi
házban élek, a fûtéshez és a
melegvízellátáshoz megújuló
energiaforrást használok, így
még hatékonyabban tudok
spórolni. Örülök, hogy a közüzemi díjak alacsonyabbak
lettek, de az élelmiszer és az
üzemanyag árát is lehetne
csökkenteni, a fizetéseket pedig növelni. Sajnos még mindig
nagyon el vagyunk maradva az
európai átlagtól.

Én nem érzékelem a közüzemi díjak csökkenését, ugyanis fával fûtünk, és vezetékes
gázt sem fogyasztunk, mert a
fôzéshez gázpalackot használok. A gyerekeimmel is beszélgettünk errôl az intézkedésrôl,
de egyelôre ôk sem érzékelik
a változást. A villanyszámla
esetében nagyjából ezer forintos csökkenésrôl beszélhetünk, tehát nem számottevô
a különbség az eddigiekhez
viszonyítva. Azt már sajnos
megszokhattuk, hogy mindig
a felsôbb osztálynak kedveznek, de célszerûbb lenne a kiskeresetûek fizetését emelni.

Elsôsök beíratása
a Városi Általános Iskolába
A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat értesíti az érintett szülôket, hogy a
2013/2014. tanévre történô általános iskolai beíratásra az
alábbi idôpontokban kerül sor: 2013. április 8–9. (hétfô,
kedd) 8.00 órától 18.00 óráig.
Az elsô évfolyamra történô beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A beíratáshoz szükség van továbbá a gyermek TAJ-számára; meghatalmazásra, ha nem a szülô vagy gondviselô íratja
be a gyermeket; a tanulói baleset-biztosításhoz a választott
összegre; diákigazolványhoz 1.400 forintra és az okmányirodában kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlapra.

Elsô osztályosok beíratása
a Szent Benedek iskolába
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában a 2013/2014es tanévre a leendô elsô osztályosok beíratása az alábbi idôpontokban lesz: 2013. április 8-án és 9-én 8 órától 18 óráig
az iskola titkárságán.
Kérjük, hogy a beíratásra a következôket szíveskedjenek
magukkal hozni: • születési anyakönyvi kivonat • lakcímkártya • TAJ-szám • óvodai szakvélemény iskolaértettségrôl •
1.400 forint diákigazolvány igényléshez.
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Magabiztos elôny
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Pénzügyôr SE 6-1
Celldömölk, Férfi Klubcsapatok Szuperligája bronzmérkôzés, elsô találkozó, vezette: Bajdik, Szentgyörgyi.
Páros: Fazekas–Nagy – Hoffmann-Gellérdi 3:1 (7, -10, 10, 7). A második és harmadik szettben volt esélyük a fôvárosiaknak, de a nagyobb tudás gyôzött. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Szita – Varga 3-1 (-8, 5,
4, 9), Az elején botlott Szita, de a folytatásban nem sok esélyt hagyott Vargának. (2-0). Fazekas – Gellérdi 3-0 (7, 9,
9), Fazekas magabiztosan játszott, és a
szoros játszmák ellenére simán nyert. (30). Nagy – Hoffmann 3-1 (8, -6, 10, 5),
A második szettben nem villogott a celli, de a folytatásban már nem hibázott,
és megérdemelten nyert. (4-0). 2. kör:
Fazekas – Varga 2-3 (-8, -12, 3, 8, -9), A
fordulatokban bôvelkedô összecsapáson
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Varga megszerezte a vendégek egyetlen
gyôzelmét, igaz, Fazekas is begyûjthette
volna ezt a pontot. (4-1). Szita – Hoffmann 3-2 (0, -12, -6, 7, 7). A meccs
közepén Szita kissé kiengedett, de szerencsére a végén ismét az ô akarata érvényesült. (5-1). Nagy – Gellérdi 3-1 (4,
-8, 8, 7). Nagy magabiztos gyôzelemmel
zárta a bronzcsata elsô felvonását. (6-1).
Bajnoki mérkôzések
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – SZAK
II. Sportiskola 9:9
Baranyai Domonkos 3, Lukács Balázs 2,
Szabó Ferenc 2, Mogyorósi Erik 1, Lukács-Szabó páros. Nagy küzdelemben
alakult ki a döntetlen.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Gyôri
Elektromos II. 15:3
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Balázs
Gyula 3, Tamás László 3, Máthé-Fehér páros. Simán nyert az esélyesebb csapat.
»csuka l.
			

Sportadattár a világhálón
Gálházi Gyula tanár úr jóvoltából igazi kuriózummal gazdagodott a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárának Kemenesaljai Digitális Könyvtára. A celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium nyugalmazott testnevelô tanára a tanintézmény sportkörének
közel négy és fél évtizedre visszatekintô,
1947 és 1991 közötti kéziratos históriáját
és eredménysorait tette közzé. Rengeteg
olyan család él a környékünkön vagy a
nagyvilágban, akiknek hozzátartozói az
iskolai padjait, pontosabban sportpályáit
koptatták. Érdemes fellapozni a kiadványt
a www.cellbibl.hu címen és ajánlani ismerôseinknek a gyûjteményt. A könyvtár
köszöni Gálházi tanár úr krónikási hûséggel lejegyzett adattárát és ezúton is biztat
mindenkit, hogy legyen a partnere az immár közel 5000 oldalnyi Kemenesaljai Digitális Könyvtár elektronikus tudástárának
»németh tibor
fejlesztésében. 		

Jó csapatmunkával szebb eredmények születtek
KEMKO Celldömölk – Viktória Bútorház
63-28 (15-8, 9-11, 17-1, 22-8) Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság, 16. forduló.
Vezette: Dokmanovic, Pál.
KEMKO Celldömölk: Orbán 14, HÉRINCS 6,
Szabó 11, Gaál T. 6, Csói 8.
Csere: SZÓKA 12, Bíró 6, Esztergályos –.
Játékos-edzô: Csói Gábor.
Az utóbbi nehéz mérkôzések után könnyebb
gyôzelmet ígért a találkozó, hiszen a tabella
utolsó helyezettje látogatott Celldömölkre.
A gyôzelem nem volt kétséges, a lehengerlésre viszont két negyedet kellett várni.
Edzô: Az elsô félidôben kicsit félvállról
vettük a védekezést. Félgôzzel is könnyû
gyôzelmet arattunk, ezért sok tanulságot
nehéz leszûrni a mérkôzésbôl. Örülök,
hogy a kilátogatók jól érezhették magukat.
EPCOS (Szombathely) – KEMKO Celldömölk 30-48 (4-9, 9-12, 16-15, 1-12)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság, 17. forduló.

Vezette: Forrai, Németh L.
KEMKO Celldömölk: ORBÁN 13, HÉRINCS
11/3, SZABÓ 22, Gaál T. 2, Esztergályos –.
Csere: Bíró –, Csói –.
Játékos-edzô: Csói Gábor.
Az elsô körben szoros mérkôzésen kapott
ki a KEMKO az EPCOS csapatától. Azóta a
celliek erôsödtek, a szombathelyiek viszont gyengülô formát mutatnak. Ennek
megfelelôen alakult a mérkôzés is. Végig
vezetve, egy kisebb hullámvölgy kivételével magabiztosan nyertek a vendégek.
Edzô: Csapatmunka terén nagyot léptünk
elôre. Betartottuk a megbeszélteket és fegyelmezettek voltunk, ugyanakkor nagyot
küzdöttünk. Ez a kulcs ahhoz, hogy élvezzünk egy mérkôzést a pályán és a kispadon is. Ehhez persze kellett az is, hogy
kondiban jobban bírtuk, mint az ellenfél.
KEMKO Celldömölk – Openhouse 6052 (14-14, 14-3, 17-17, 15-21) Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság, 18. forduló.

A Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô NB II-es nôi kézilabda-csapatának tavaszi sorsolása:
13. forduló

április 07.

11:00 (13:00)

Sárvárfürdô KSE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô

14. forduló

április 13.

18:00 (16:00)

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô – SZESE Gyôr

15. forduló

április 21.

11:00

Gyôri AUDI ETO KC III. – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô

16. forduló

április 28.

12:00 (14:00)

Tapolca VSE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô

17. forduló

május 4.

15:30 (17:30)

Mosonszolnoki SE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô

18. forduló

május 11.

18:00 (16:00)

Dr. Lupo Büki TK – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô
zárójelben a junior mérkôzések idôpontjai
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Vezette: Forrai, Pál.
KEMKO Celldömölk: Orbán 4, Hérincs 4,
Szabó 23/3, Gaál T. 13/9 , Csói 6.
Csere: Virág-, Gaál P.10/6.
Játékos-edzô: Csói Gábor.
A bajnokság favoritjának számító Openhouse 15 gyôzelemmel és csupán 1 vereséggel állt a mérkôzés elôtt. Elôször látogattak a celli csarnokba és rossz szájízzel
távoztak, hiszen a hazaiak végig vezetve
bravúros gyôzelmet arattak. A félidôben
a szurkolók félpályás dobóversenyen
szórakozhattak, egyelôre nem sok sikerrel, de a következô hazai találkozón javíthatnak.
Edzô: Ha a rájátszást jelentô elsô négy
helyezett közé akarunk kerülni, akkor
szükség van az ilyen bravúrokra. Nagyon
jól játszottunk, most kezdjük élvezni a
munkánk gyümölcsét, de még mindig
van feljebb. Most két hét pihenô jön a
bajnokságban, igyekszünk kihasználni és
még tovább lépni.

A Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô férfi kézilabda-csapatának tavaszi hazai mérkôzései:
április 06.

18.00

Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdô – Téti KSC

április 14.

10.30

Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdô – Gyôri ETO
Szurkolói Egyesület

április 27.

18.00

Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdô – MOGAAC
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De hova lett a tavasz?
Jánosháza – Celldömölk 1-0 (1-0)
Jánosháza, 150 nézô, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 17. forduló. 2013. március 9.
Vezette: Kovács Balázs (Polgár Balázs,
Bejczi Antal).
Jánosháza: Tóth A. – Lendvai, Németh
Z., Tóth L., Szabó M. – Kiss, Pintér, Ruzsa
(Fenyô 75. p.), Balhási Á. – Balhási Sz.
(Vágusz 70. p.), Horváth A. Edzô: Szentgyörgyi József.
Celldömölk: Szíjártó – Mayer (Mészáros
D. 72. p.), Györkös, Pupp (Megyesi R. 72.
p.), Sebestyén R. (Simon M. 46. p.) – Vajda
(Sebestyén Sz. 85. p.), Szuh F., Manganelli
Zs., Baranyai Zs. – Gyôri, Vánkos (Németh
J. 46. p.). Edzô: Kelemen Kornél.
Góllövô: Balhási Szabolcs (43. p.).
Elômérkôzés: Jánosháza U19 – CVSE U19
0-5 (G: Szép D. (2), Hajas Máté, Virág
Martin és Mógor Krisztián). Jó szezonkezdet a fiataloknál, ahol több 14-15 éves
tehetség is bemutatkozhatott.
Nem sikerült jól a „tavaszi” rajt sem a
labdarúgó szövetségnek, sem a celli
csapatnak. A szezonkezdô és a harmadik forduló elhalasztott mérkôzései közé
becsúszott vendégszereplés Jánosházán
nem hozta meg a várt kikeletet: a csapat tulajdonképpen megérdemelt vereséget szenvedett. Nem azért, mintha a
hazaiak fölényben lettek volna, hanem
inkább azért, mert a kilencven perc

jó teljesítménnyel tért vissza a cellhez baranyai zsolt

alatt szinte semmi veszélyt nem jelentett játékunk az ellenfél kapujára. Hiába
volt mezônyfölényben a Cell, a hazaiak
fegyelmezett, lelkes, valamint a pálya
méretéhez és egyenetlenségéhez jobban alkalmazkodó stílusa meghozta a
szezon – számukra talán – legfontosabb
gyôzelmét. A jánosháziak sem dolgoztak
ki sok helyzetet, az egész meccsen talán
három-négy lehetôségük volt, de ebbôl
az egyiket Balhási Szabolcs az elsô félidô
végén egy nagy sprintet követôen közelrôl értékesített. Nem ejtettünk még szót
a téli átigazolási idôszak fejleményeirôl,
aminek következtében – bár az elsô lejátszott meccs nem ezt igazolta – a celliek kerete tovább erôsödött. Kezdve a kapuspozícióval: leigazolásra került Kovács

Felemás rajtot vettek a lányok
Komáromi VSE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdô 24-25 (11-16), NB II-es nôi
kézilabda-mérkôzés, Komárom, vezette:
Gyalog, Juhászné.
Celldömölki VSE: Szabó – Szomorkovits
L. 4, SZOMORKOVITS A. 6, Farkas 2, Németh, Gôcze 6, Recse. Csere: Balogh (kapus), Vlasich 1, Füzfa 2, Freiberger 1, Bagics. Edzôk: Salamonné Csótár Adrienn,
Rozmán Gergô.
Esélyeshez méltón kezdte a találkozót a
Celldömölk, hisz 10 perc alatt, magabiztos, 4-5 gólos elônyre tudott szert tenni.
A hazaiak támadásait remekül kivédekezve, hatékony támadójátékot produ-

kálva, végig kézben tartották a meccset a
vendégek, és ötgólos elônnyel mehettek
pihenôre. A második játékrészben már
komolyabb küzdelem folyt a pályán, de a
celli lányok dacoltak a szembeszéllel, és
a sok kiállítás dacára is megôriztek egy
gólt az elônyükbôl. Junior: 20–24 (9–9).
Veszprém Barabás KC - Celldömölki
VSE–Vulkán Fürdô 26-22 (12-10), NB
II-es nôi kézilabda-mérkôzés, Veszprém,
vezette: Andorka, Varga.
Celldömölki VSE: SZABÓ – SZOMORKOVITS A. 4, SZOMORKOVITS L. 6/2, VLASICH,
FARKAS 4, Németh, Recse 1. Csere: Ba-

Krisztián (1988), aki Sümegen a megyei
I.-es csapat elsô számú hálóôre volt. A
hátsó alakzatban vethetô be elsôsorban
Simon Marcell (1995), aki Cellben kezdte
a focit, majd a Haladás korosztályos csapataiban nevelkedett 2010-tôl. Hat évvel
ezelôtt már egy félévet játszott a csapatban Manganelli Zsolt (1987), ô éppen
Jánosházán volt sokáig meghatározó csapattag. Nem ismeretlen a hazai közönségnek a következô két támadó játékos se:
egyikôjük, Baranyai Zsolt másfél év után
tér vissza, ô az ôszi szezonban a Kemenesmagasi gólvágója volt, 12 góljával a
celli Gyôri Gergellyel együtt az ezüstcipô
várományosai jelenleg. A másik régi/új
játékos Németh József (1983), aki Ausztriából tér vissza és reméljük, megpróbálja utolérni a góllövô listán csapattagjait.
A játékos állomány tehát minôségileg,
mennyiségileg megvan, a probléma változatlanul az – egyetértve Kelemen Kornél
edzôvel –, hogy munkahelyi elfoglaltságok miatt a játékosok edzéslátogatása nagyon alacsony. Így viszont nem szerezhetô
meg a szükséges labdabiztonság, erônlét,
azaz hiába a jó képesség, ha az az eredményességet nem szolgálja, sok értelme
nincs az egésznek. A folytatásra az idei
bajnoki cím várományosánál, Kôszegen
kerül sor március 23-án, majd 30-án,
nagyszombaton a Vasvárt fogadjuk, már
ha az idôjárás is úgy akarja.
			
»dotto
logh, Gôcze 2/1, Füzfa, SULYOK 5, Freiberger, Bagics. Edzôk: Salamonné Csótár
Adrienn, Rozmán Gergô.
Kiegyenlített játékot hozott a találkozó
elsô negyedórája. A csapatok fej-fej mellett lôtték a gólokat. A játék képe alapján
a Celldömölk vezethetett volna a félidô
végére. A második félóra szintén kiegyenlített volt, bár inkább a vendégek akarata érvényesült. Az elônyt azonban ôrizni
tudta a Veszprém, akiket a játékvezetôk
is hathatósan segítettek. A cellieknél kiállítás kiállítást követett, és a folyamatos
emberhátrány miatt – hiába tettek meg
mindent a lányok – nem volt esélyük a
pontszerzésre. Junior: 41–18 (22–8).
		
»csuka l.
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celldömölk város
Önkormányzatának lapja

Kiadja a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • Felelôs kiadó: Lengyel László
• Felelôs szerkesztô: Dr. Györéné Losoncz Andrea • Szerkesztôség: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag)
• Hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/3389880) • Kapcsolat: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06
70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • Nyomda: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780
Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Lakások eladók!

Celldömölkön, Sági u. 43. (II. ütem) és Szalóky u. 5. sz.
alatt lakások eladók. Várható átadás: 2013. június 30.
Érdeklôdni: 06 70 /317–4194, 06 95/422–493 telefonszámokon.
További információk a www.kiniczky/aktualis menü–
pont alatt találhatók.

hálózatmosatás
A Kemenesvíz Vízíközmû Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2013. március-április hónapban a városi ivóvíz hálózaton vezetékmosatást végez.
A vezetékmosatás ideje alatt a szolgáltatott vízben elszínezôdés várható.
Az elszínezôdés közegészségügyi kockázatot nem jelent.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
				Kemenesvíz Kft.
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
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nyereményjáték

Március és április hónapban aki CELLDÖMÖLKI üzletünkben
vásárol és kitölti a vásárlást igazoló szelvényt,
SORSOLÁSON vesz részt.
Sorsolás: április 27., szombat
Nyeremény: 26" Shaub Lorenz LCD televízió

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

Nyitva: hétfô-péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00
szombat: 8:00–12:00

Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu

