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Álláskeresők Figyelem!
A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal
rendelkező) varrónőket keres egy műszakos
munkarendbe.
Saját buszjárattal 22 környékbeli településről is,
a bejárás megoldott!
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.
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Voksok az Európai Parlamenthez
2004-es tagsága óta idén harmadik alkalommal lehetett szavazni
az Európai Parlament összetételére.
Magyarországon ennek időpontját
május 25-ére tűzték ki, így az EP választások vasárnap eredményesen le
is zajlottak.
A 2009-es szavazás alkalmával már
bebizonyosodott, hogy az EP-választásokkal kapcsolatban hazánkban sem
nagyobb a választási kedv, mint más
európai uniós tagállamokban, akkor
a szavazásra jogosultak mindössze
34%-a járult az urnákhoz. A korábbi
tapasztalatokból kiindulva a szakértők
idén sem számítottak nagyobb részvételre. Vasárnap reggel 6 órától este 7
óráig lehetett a szavazatokat leadni a
kijelölt választókörökben. Az urnák le-

Fúvószene az esőben
Az elmúlt évtizedben több száz zenész
lépett fel a vulkanikus eredetű Ság
hegy kráterében a Kráterhangverseny
keretében. Az utóbbi években az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, volt, hogy a művelődési központ
színháztermébe kényszerültek a zenekarok, vagy a Szentháromság téren
kellett megtartani a találkozót. Idén
azonban visszatért az eredeti helyszínre a 44. alkalommal megrendezett koncert, így a természetjárók május 24-én
összeköthették a kultúrát egy kellemes

zárása utáni adatok alapján este 7-ig
a szavazásra jogosultak 28,9%-a adta
le a voksát. Az arány az országgyűlési
választások részvételi arányához képest meglepően alacsonynak tűnhet,
mindazonáltal a közép-európai tagállamokhoz képest Magyarországon volt
az egyik legmagasabb a részvételi aktivitás (Szlovákiában a választópolgárok
mindössze 13%-a ment el szavazni).
Összességében az Unióban az öt évvel ezelőtti választásokhoz képest nőtt
a részvételi arány, akkor 43%-os volt,
idén 43,11%-os.
A szavazatok összesítései alapján
a Fidesz–KDNP 57,14%-ot, a Jobbik
14,29%-ot, az MSZP 9,52%-ot, a Demokratikus Koalíció szintén 9,52%-ot,
az Együtt–PM 4,76%-ot valamint az
LMP is 4,76%-ot kapott. Ez azt jelenti,

sétával. A közel kétórás programban a
fúvószenei műfaj kiemelkedő kamarazenészei szerepeltek. Három órakor
Németh Tamás tárogatójátékával kezdődött el a műsor, aki történelmi és
katonadalokkal csalogatta a kráterbe
az embereket. Négy órakor a Fourtissimo lépett közönség elé popslágerekkel
és komolyzenei darabokkal. A négytagú zenekar a rézfúvós hangszerek
virtuozitását és a populáris elemeket
olvasztotta egybe, mely egy fiatalos,
lendületes koncertet eredményezett.
A Kuna testvérek alkotta együttes lelkesedését még az aranyat érő májusi
eső sem tudta elvenni, tovább folytatták a zenélést, ami mintha még jobban
meghozta volna a közönség hangulatát.
A pár percig tartó hűsítő zápor után közel egy órát játszott még a Fourtissimo,
spirituálékat, magyar klasszikusokat,
saját szerzeményeket és könnyedebb
darabokat szólaltattak meg hangszereiken. A Kráterhangverseny fellépőinek
a szereplését Fehér László polgármester köszönte meg, aki elmondta, hogy
a nyáron további kulturális programok
várhatóak a Ság kráterében.
»B-VZS

hogy az Európai Parlament 21 magyar
képviselői helyéből 12-t a Fidesz (Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés László, Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál
Kinga, Schöpflin György, Erdős Norbert,
Bocskor Andrea, Deli Andor, dr. Kósa
Ádám, Hölvényi György), 3-t a Jobbik
(dr. Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Kovács Béla), az MSZP 2-t (dr. Szanyi Tibor,
dr. Ujhelyi István), a DK 2-t (Gyurcsány
Ferenc, dr. Molnár Csaba), az Együtt–PM
1-et (Bajnai Gordon) és az LMP is 1-et
(Meszerics Tamás) nyert meg.
Vas megyében a részvételi arány
30,59%-os volt, itt a Fidesz 61,28%ot, a Jobbik 12,5%-ot, az MSZP pedig 9,51%-ot kapott. Celldömölkön a
névjegyzékben lévő választópolgárok
28,54%-a adta le voksát a következő öt
év európai parlamenti képviselőire. A
városban a Fidesz 58,76%-ot kapott, az
MSZP 14,04%-ot, a Jobbik 11,24%-ot, a
Demokratikus Koalíció pedig a szavazatok 9,67%-át nyerte meg. A választásokon sem a városban, sem az ország
egyéb területein nem történt rendkívüli
esemény.
A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatályba lépése óta megváltozott az Európai
Parlament szerepe, nagyobb döntéshozói joggal rendelkezik. Ezért is kiemelt
jelentőségű az EP összetétele, mivel
annak működése nagyban befolyásolja
az Európai Unió működésének irányvo»NÉMETH NÓRA
nalait.

A város tisztaságáért
Már kora tavasszal megkezdődött a városban lévő utcák, parkok takarítása,
rendezése. A feladatok elvégzését egy
új, korszerű takarítógép segíti. A húszmillió forintért vásárolt kommunális
takarítógép munkába állításának máris
tapasztalható az eredménye. A Szentháromság tér kövezete megtisztult, az
elszórt cigarettacsikkek és egyéb hulladékok eltűntek.
Mint azt Bakó István, a Városgondnokság igazgatója elmondta, a takarítógép
munkájához szükséges összes adaptert
beszerezték, így az nemcsak szezonálisan, hanem egész évben működik
majd. Téli üzemmódban forgatható
tolólappal és érdesítőanyag-szóróval
rendelkezik, így könnyebbé válik a járdák, parkok hóeltakarítása. A takarító
adapter porszívófejeket tartalmaz, a
harmadik funkció pedig egy fűnyíró- és
gyűjtő eszköz, amely a terület minőségétől függően a lenyírt füvet konténerbe gyűjti vagy elteríti.
»ÚK
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Vulkánsági Kerékpártúra a festői Ságon
Újabb hagyományteremtő programnak lehettek résztvevői a sport és a
mozgás iránt érdeklődők május 24én. A szombaton megrendezett első
Vulkánsági Kerékpártúra a jó idő, a
testmozgás és a természet látványosságainak jegyében telt.
A túrára jelentkezőknek két nehézségi szintre is lehetett nevezniük. Az első
egy rövidebb, 20 kilométeres útvonal
volt, amely a Ság hegyet aszfaltozott és
kavicsozott földutakon kerülte meg, így
idősebbek és kisgyermekes családok
számára is könnyen teljesíthető volt. A
második túra körülbelül 40 kilométeres távon haladt, Mesterinél vált el az
első túra útvonalától. A 20 kilométert
teljesítők Kemeneskápolnán keresztül
a Kemenes Vulkánparkot is érintve érkeztek vissza Celldömölkre. A hosszabb
távot teljesítők továbbhaladtak Sitkéig,
ahol egy frissítőpont várta őket a falumúzeumnál. Ezután Ostffyasszonyfáig
tekertek a kitartóbb biciklisek, ahonnan
visszafordulva ismét Celldömölk felé
vették az irányt. Az ostffyasszonyfai állomás különlegessége az volt, hogy itt
lehetett megtekinteni természetes környezetében a rendkívül ritka, épp ezért
védett királyné gyertyáját, népies nevén

Fülemülék éjszakája
A Magyar Madártani Egyesület (MME)
minden évben „Fülemülék éjszakája”
programsorozattal ünnepli a madarak
és fák világnapját. Az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság és a Magyar Madártani Egyesület Vas Megyei Helyi Csoportja szervezésében az érdeklődők
május 23-án, az esti órákban a Ság hegyen hallgathatták a madarak énekét.
Országosan is egyre népszerűbb az a
program, mely néhány évvel ezelőtt
a Margitszigetről indult útra a Magyar
Madártani Egyesület szervezésében.
A „Fülemülék éjszakájára” keresztelt
madármegfigyelő túrát idén először
rendezték meg Vas megyében. Kőszeg,
Őriszentpéter és Szombathely mellett
Celldömölk volt a program negyedik vasi
terepe. Az esti sétát és a madarak énekét Harsányi Krisztián természetvédelmi
terület-felügyelő tette érdekesebbé, aki
segített eligazodni a közelben hallható
és látható madarak között. Ahogy azt a
madarásztól megtudtuk, a programot a
MME azért szervezi meg minden évben,

a genyőtét. A hosszabb útvonalnak főleg
rutinosabb kerékpározók vágtak neki,
mivel az kisebb-nagyobb emelkedőkkel
haladt át a Ság hegyen, és a rövidebb
távval ellentétben egyenetlenebb erdei
utakon át vezetett.
A kerékpártúrára nevezők főként a környező településekről érkeztek. Mint
elmondták, elsősorban az interneten értesültek a programról, és örültek annak,
hogy lehetőségük nyílt csoportos túra
keretén belül megtekinteni a Ság hegy
tájait, változatos természeti környezetét.
Habár ez alkalommal is szép számmal
neveztek a kerékpározók, de a résztvevők és a szervezők is egyaránt abban
bíznak, hogy az elkövetkezendő években egyre többen fognak majd csatla»NN
kozni a megmozduláshoz.
hogy az olyan városlakó emberekhez is
közel hozzák a természetet, akik alapvetően nem szeretnek kimozdulni a környezetükből. Ezért tökéletes címermadara a
rendezvénynek a fülemüle, mely ugyan
megtalálható az ember közelében, mégis általában nagyon keveset tudnak róla.
A csalogány, közismertebb nevén a fülemüle gyakran felbukkan irodalmi és zenei művekben, évszázadok óta megigézi
az embereket, ami nem véletlen, hiszen
a világ egyik legszebb hangú, éjszaka is
éneklő madaráról van szó. Aki a „Fülemülék éjszakáján” figyelmesen hallgatta
a természet hangjait, az a program névadója mellett számos madárfajt is lencsevégre kaphatott a Ság hegyen. »B-VZS

Megfejtés
Legutóbbi számunk helyes megfejtése: 10 perces Flabélos-használat 40-45
perces edzőtermi munkának felel meg.
Nyertesünk: Varga Anita, Celldömölk,
Sági út 9. fsz. 3. Nyereményét átveheti
a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár recepcióján. Gratulálunk!

A két Grebenár
Grebenár Péter kosárlabda-játékos és Grebenár Gábor kézilabdázó lesznek a vendégei a Cselekvő
Összefogással Celldömölkért Egyesület közéleti rendezvényének,
melyet 2014. június 4-én (szerdán) 18 órakor tartanak a Kemenesaljai Művelődési Központban.
A sportoló testvérpárral és egykori
iskolai testnevelő tanárukkal, Süle
Nándorral Fehér László polgármester, az egyesület elnöke beszélget.

Skate-pályát avatnak
Az önkormányzat és szponzorok
jóvoltából megvalósult skate-pályát 2014. június 13-án (pénteken)
18 órakor adják át a kerékpározás,
gördeszkázás, görkorcsolyázás és
rollerezés szerelmeseinek. A CVSE
sporttelepen kialakított pályán az
avatás alkalmából Varga Jenő, a
skate elismert szombathelyi szakembere vezetésével bemutatót
láthat a közönség. Kerékpárral,
gördeszkával, görkorcsolyával és
rollerrel a vállalkozó kedvűek versenyen is megmérettethetik magukat, nevezni a helyszínen lehet.

Családfát kutatnak
Nyári szünet előtti utolsó foglalkozását tartja 2014. június 11-én
(szerdán) 18 órakor a Kresznerics
Könyvtárban idén megalakult Családfakutató Klub. A rendezvény
vendége Benczik Gyula, a Magyar
Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának munkatársa lesz, aki áttekintést ad a genealógiai kutatás
levéltári lehetőségeiről.

A diabéteszről
Csótár Anikó egészségügyi szakember előadásában a diabéteszről, annak okairól hallhat az
érdeklődő közönség 2014. június
12-én (csütörtökön) 17 órától a
Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban.
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Kemenesi csodák gyereknapra
Május utolsó hétvégéjén nem maradhatnak program nélkül a gyerekek,
hiszen a hónap utolsó vasárnapja
hivatalosan is az övüké. A Kemenes
Vulkánpark május 25-én ugrálóvárral, koncerttel, kézműves foglalkozásokkal és ügyességi játékokkal várta
a családokat.
Azokban a családokban, ahol egy vagy
több gyerek van, május utolsó vasárnapja a közös szabadtéri programokról,
kirándulásokról vagy egy jó fagyizásról
szól általában. A Kemenes Vulkánparkban minderre lehetőség volt május
25-én, ahol a speciális tárlatvezetésen
túl számos logikai, ügyességi játékot
is kipróbálhattak a gyerekek. A szervezők a szabadtéri programok közé is
becsempésztek egy-két olyan játékot,
ami megidézte a vulkanizmust, így
játszva tanulhattak a legkisebbek. A
hétéves Szerdahelyi Árpád anyukájával
és testvérével érkezett a Vulkánparkba. Árpika azt mondja, hogy minden
lehetséges játékot kipróbált, de mindközül a legjobban a láván járás tetszett
neki. A látogatóközpont melletti füves
területen bála-labirintus, diótörés, festés és ugrálóvár várta a gyerekeket, az
épületben pedig különböző kézműves
foglalkozásokkal fejleszthették kézügyességüket.

Káldi Borit az ugrálóvárban lehet csak
megszólítani, hiszen most gyereknap
van, minden lehetőséget kihasznál,
hogy a kedvenc légvárában ugrálhasson. Az ötéves kislány nagymamáját
hozta el a gyereknapra, ami vasárnap
nem ért véget számára, hiszen elárulta, hogy a veszprémi állatkertbe is indul még, és az óvodában is szerveznek
gyereknapot, amit szintén nagyon vár
már. A délutáni órákban folyamatosan
érkeztek a kisgyerekes családok a Ság
hegy lábához. Szücs László és Bödör
Rita minden évben közös családi programmal ünneplik a gyereknapot. Idén
ők is a Vulkánparkba látogattak ki a

Hajók, helikopterek, harckocsik
Immár 5. alkalommal rendezték
meg a Celldömölki Makett Kiállítás
és Versenyt a művelődési központban. A nevezőket és az érdeklődőket
május 17–18-án várták a szervezők
a helyszínre, ahol számos kategóriában és témában mutatták be és
értékelték a modelleket.
Mostanra már nem csak hagyománya,
de hírneve is van országszerte a celldömölki makett-kiállításnak. A helyi
makett klub szervezésében megvalósult rendezvény népszerűségét mi sem
mutatja jobban, mint hogy az elmúlt
évekhez képest rekordszámmal, közel
70-en neveztek a versenyre. A számos
kategóriában több mint 250 pályamunkát mutattak be. A KMKK auláját a hétvégén hajók, helikopterek, repülők és
harckocsik makettjei és diorámái töltötték meg. Nem csak a versenyre nevezőket, de a makettezést hobbiszinten
űző érdeklődőket és lelkes laikusokat

is egyaránt vonzotta a kiállítás kínálata.
A kétnapos rendezvény során nagyon
sokan tértek be, hogy szemrevételezhessék a tárlat alkotásait. A sok türelmet és
rendkívüli aprólékosságot igénylő kézműves foglalatosság népszerűségében
az is közrejátszhat, hogy a makettezés
valóban nemtől és kortól függetlenül űzhető szabadidős tevékenység.

A hétvégén azonban nem csak az aulában kiállított darabokat lehetett megtekinteni, de a börze keretén belül

hatéves kislányukkal, aki most először
látta a tárlatot. – Nagyon szeretjük közösségbe vinni Lilit, mert más gyerekekkel is megismerkedhet, és olyan
dolgokat próbálhat ki, amire nem
mindig adódik lehetőség – mondják a
szülők, akik hozzáteszik, hogy nagyon
örülnének, ha Celldömölkön működne
egy játszóház, ahová télen is elvihetnék a gyermeküket.
A szabadtéri programok estig tartottak
a Kemenes Vulkánparkban, ahol délután négy órakor a Kis-Hétrét együttes szórakoztatta a gyerekeket magyar
költők megzenésített verseivel. Ezen a
vasárnapi délutánon sok gyerekszájból
elhangzott, hogy bárcsak mindig gyereknap lenne…
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

vásárlásra is volt lehetőség, valamint az
érdeklődők látvány-makettezés formájában a munkafolyamatból is kaphattak
egy kis ízelítőt. Emellett az épület galériáján a Szombathelyi Vasútmodellező
Egyesület terepasztala és a helyi hagyományőrzők második világháborús
relikviái is a kiállítás részei lettek.
Ahogy azt Géczy Zoltán, a Celldömölki
Makett Klub vezetőségi tagja és egyben a verseny egyik főszervezője elmondta, nagyon örülnek annak, hogy
az érdeklődés évről évre nagyobb,
és egyre több látogatót vonz. Mivel
az idei alkalom jubileuminak számít,
ezért igyekeztek a szokásosnál is több
programot és lehetőséget biztosítani
a résztvevők számára. A pozitív viszszajelzéseknek köszönhetően pedig
abban bíznak, hogy a most már hagyományosan megrendezett tárlatuk a
továbbiakban is sikeres lesz, és az elkövetkezendő években is legalább ekkora
érdeklődés övezi majd. A pályamunkákat és alkotásokat a zsűri vasárnap
délután korcsoportonként és kategóriánként díjazta.
»NÉMETH NÓRA
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Viharos Tavaszi Napok Alsóságon
Még a viharos erejű szél és az esős
időjárás sem gátolta meg, hogy a
nagy múltra visszatekintő Alsósági
Tavaszi Napok idén is jó hangulatban
teljen. A szórakoztató, kulturális és
sport programokban bővelkedő háromnapos programsorozatot május
16–18-a között rendezték meg.

Az Alsósági Tavaszi Napok több mint
húsz éve meghatározó rendezvénysorozata Celldömölknek. Az alsósági
városrészen élők évről évre szabadtéri
programokkal köszöntik a tavaszt, általában a májusi, kora nyári időjárásnak
megfelelően. Idén azonban az esős,
szeles idő átírta a háromnapos ünnepség forgatókönyvét, és tető alá vitte a
műsorokat. Még a szeszélyes májusi
hétvége sem tudta elriasztani a tavaszi
napok kulturális rendezvényeire, közösségi programjaira kíváncsiakat. A rendezvény ünnepélyes megnyitóját május
16-án tartották az alsósági sportcsarnokban, ahol elsőként Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket.
A nyitórendezvényen, ahogy minden

évben lenni szokott, először az alsósági
óvodások szerepeltek, majd az alsósági
tagiskola diákjai léptek fel. Az alsó és
felső tagozatos tanulók közül néhányan
verset szavaltak, a többiek pedig táncos
produkciókkal szórakoztatták a jelenlévőket. A programsorozatot Erdélyi Antal
részönkormányzat-vezető nyitotta meg,
aki beszédében a városrészen élők öszszetartó erejét hangsúlyozta, amit mi
sem példáz jobban, minthogy a viharos
időjárás ellenére is benépesült az alsósági sportcsarnok. Pénteken hirdették
ki a „Minden, ami tulipán” című rajzpályázat eredményeit, a legügyesebb
munkák készítői a helyszínen vehették
át jutalmukat. A nyitóeste báli hangulatát a helyi zenészekből verbuválódott
Potyautasok zenekar teremtette meg.
Szombaton, bár az eső lába lógott a levegőben, mégsem maradt el a szokásos reggeli zenés ébresztő, amiről az
Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekara
gondoskodott. A délelőttre tervezett
sportrendezvényeket viszont – a női labdarúgótorna kivételével – elnapolták.

Családi nap a városi iskolában
Vidámság, napsütés és szórakozás foglalta keretbe az idei évben a városi általános iskola családi napját, amit a
pedagógusok a Szülői Munkaközösséggel közösen szerveztek a diákok részére
gyereknap alkalmából. A kora nyárias

időjárás kedvezett a szabadtéri programoknak, az intézmény valóságos játszóházzá alakult át május 24-én. A tanulók
birtokba vették az iskola udvarát, tornatermét és sportpályáit, aki akart, talált
az érdeklődésének megfelelő szórakozást. Voltak, akik különböző ügyességi
versenyekre neveztek be, vagy logikai
feladatok megoldásával múlatták az
időt, mások inkább az árnyékon meghúzódva figyelték társaikat. Aki sportolni szeretett volna, az röplabdázhatott,
focizhatott, pingpongozhatott vagy akár
ugrálókötelezhetett is, a legnagyobb
népszerűsége azonban kétségkívül a
vízifocinak volt. Délután a szülők is bekapcsolódtak a családi nap programjába,
de nem csak nézőként, versenyzőként

Délután a Minárcsik Kutyaiskola révén
képzett házi kedvencek tartottak bemutatót a közönségnek, majd a Varázspálca-díjjal elismert Csiribirimesét hozták
el kedvderítőként a Soltis Lajos Színház
gyermekstúdiósai. A Tánc-lánc forgatagban a Kemenesaljai Művelődési Központ művészeti csoportjai vonzották a
közönséget. A közel egyórás műsoridő
alatt eltérő stílusú tánccsoportok mutatkoztak be a népes közönség előtt.
A mazsorettcsoport tagjai lendületes
indulóra pörgették a botot, majd népi
táncokat mutatott be a Kemenesalja
Néptánccsoport és utánpótlás csoportja. Hatalmas energiák szabadultak fel
a Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll
Club, valamint az Energy Dance Sporttánc Egyesület táncosaiból, akik a ritmusnak átadva magukat, felszántották
a parkettet. A sort a Rose Dance Team
zárta klasszikus táncok bemutatásával.
Ugyan a szokásos „Alsósági fakanál” főzőverseny idén elmaradt, de így is mindenkinek jutott egy tál étel az alsósági
tagiskola konyhájának dolgozói révén.
A mulatság az esti órákban sem maradt
el, a Gosztola Dorina és Turi Gábor alkotta duett fergeteges operettel teremtett
jó hangulatot, majd a már bemelegített közönséget Radányi Károly hívta
nosztalgia partyra. Az esti vigasságról a
Sógorok gondoskodtak mulatós egyvelegükkel.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, vasárnap délelőtt férfi labdarúgótorna zajlott
a sportcsarnokban, majd az alsósági
evangélikus templomban ökumenikus
istentisztelettel zárult a háromnapos
programsorozat, melyet ugyan idén az
eső foglalt keretbe, de így is a szórakozás maradt végig főszerepben. »B-VZS
is részt vehettek a sportversenyeken.
Később a színpadon folytak az események, az iskola diákjai mutatták meg
tehetségüket, majd showtáncosok és
rockisok szórakoztatták a közönséget.
A közösségformáló céllal szervezett
egész napos rendezvény jó hangulatban
telt, a műsorokat a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezték.
»B-VZS
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Szakmája sztárja
A már ismert „a jó szakma felér egy
diplomával” szlogennel rendezte meg
idén is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a VII. Szakma Sztár Fesztivált, a
szakiskolás és a szakközépiskolás diákok
országos szakmai versenyét. A Szakma
Kiváló Tanulója verseny országos döntőjére idén 106 iskolából 194 diák került
be 38 szakma képviseletében. Köztük
volt Ábrahám Gábor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
12.C osztályának géplakatos tanulója,
aki szakmacsoportján belül a harmadik
helyezést érte el, így mentesült a teljes
szakmai vizsga letétele alól.
Három évvel ezelőtt Rába Mátyás, a
Celldömölki Műszaki Szakközép- és
Szakiskola akkori végzős géplakatos
szakmacsoportos diákja bizonyította be
a Szakma Sztár Fesztivál országos döntőjén, hogy igenis van presztízse a fizikai munkának, és egy jó szakma felér
egy diplomával. Az idei évben Ábrahám
Gábor lett a sikeres szakma-sztárjelölt,
öregbítve ezzel az időközben Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
nevet viselő intézmény hírnevét. Gábor elárulta, hogy 2010-ben, amikor
felvételizett az iskolába, pék-cukrász
vagy autószerelő szakra szeretett volna
jelentkezni – az egyikre nem nyert felvételt, a másik pedig nem indult abban
az évben –, így a géplakatos szakmát
választotta, amit utólag egyáltalán nem
bánt meg.
Arról, hogy hogyan került be a Szakma
Sztár Fesztivál legjobbjai közé, Oszkó

»IFJÚSÁG

Attila, Gábor szakmai oktatója mesélt:
– Gábor a 2+2 év képzési rendszerben
tanulta ki a szakmát. Ez azt jelenti,
hogy az első két évben elsajátította a
gépészeti szakmacsoport alapjait, az
anyagismerettől kezdve a műszaki ábrázolásig, majd az azt követő két év a
szakképzésre helyezte a hangsúlyt. Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy végig tanítottam a négy év során,
így már a kezdetektől figyelemmel kísértem a szakmához való hozzáállását
és rátermettségét. Ez alapján választottuk ki a versenyre, melyre a felkészülést
már ősszel megkezdtük. A gyakorlati
képzést az iskola tanműhelyében és a
König Maschinen Sütőipari Gépgyártó
Kft.-ben kapta meg, ahol iskolánk tanulói már évek óta gyakorolhatják a legkorszerűbb gyártási technológiákat.

– Sokat segített a felkészülésben, hogy
részt vehettem a termelési munkában
a König Kft.-ben, ahol Velencei Tibor
volt a gyakorlati oktatóm – mondja Gábor, akit a verseny részleteiről is kérdeztünk. – A verseny elődöntője egy
írásbeli forduló volt, ahonnan kilencen

Gránátot dobtak, légpuskával lőttek
A Magyar Honvédség és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szombathelyi Tankerülete idén is
megrendezte a „Nagy Háborús Honvédelmi Erőpróba” elnevezésű ifjúsági honvédelmi versenyt. Az április
16-i vetélkedőn a Celldömölki Városi
Általános Iskola 8. osztályos csapata
a második helyre futott be.
Az ország több pontján is megmérették magukat a fiatalok április 16-án a
Honvédelmi Kötelék elnevezésű program keretében, melyet Vas megyében
Szombathelyen, a Savaria Történelmi
Témaparkban rendeztek meg. A haditorna versenyre 33 csapat nevezett, 17
általános és 16 középiskolai. A fiúk és
lányok által vegyesen alkotott csapatok
honvédelmi ismeretekből mérték össze

tudásukat. A megoldásra váró feladatok eltértek a szokásos versenyeken
szereplőktől, hiszen a helyszínen egy
katonás környezetben megszervezett,
honvédelmi jellegű akadályok leküzdése várta a fiatalokat. A versenyzők-

mehettünk tovább a középdöntőbe.
A kilenc versenyzőből öten jutottunk be
az országos döntőbe, amit Esztergomban rendeztek meg.
»Hogyan zajlott az országos döntő?
– Hat modult kellett megoldanunk,
ami a teljes szakmai anyagot lefedte.
Az egész verseny során nagy hangsúlyt
fektettek a balesetmentes munkavégzésre. A feladatok között szerepelt
esztergagép összeszerelése, lemezalkatrész-készítés, hibás alkatrészek javítása, beépítése.
»Melyik feladat ment a legkönnyebben
neked, illetve mit éreztél a legnehezebbnek?
– Mindig is érdekelt a hibafeltárás, otthon gyakran segítek az autószerelésnél,
és az iskolában is volt időm ezt gyakorolni, így ez a feladatrész volt a legtesthezállóbb. A legnehezebb számomra az
anyagvizsgálathoz kapcsolódó gyakorlati feladat volt, a keménységmérésnél elakadtam, és ott vesztettem pár
pontot. Ráadásul ez a modul az utolsók
között szerepelt, és addigra már nagy
volt a hajtás, éreztem, hogy két napja
reggeltől estig talpon voltam.
»Hogyan képzeled el a jövőt?
– Az elkövetkezendő két évben maradok a szakközépiskolában, szeretnék
leérettségizni, majd mérnöki pályán továbbtanulni, és a szakmában maradni.
Gábor és oktatója köszönetét fejezi ki a
König Maschinen Kft.-nek, a KLIK Szombathelyi Tankerületének, Soós Andrea
tagintézmény-vezetőnek és Enyingi
Áron gyakorlati oktatásvezetőnek, akik
lehetővé tették, hogy részt vegyenek a
versenyen.
»B-VZS
nek futni kellett puskával, gránátot
dobni és légpuskával lőni, de emellett
számot adtak tereptani és honvédelmi ismereteikről is, melynek témája a
„Nagy Háborús Emlékév” okán az első
világháború volt. A harci ösvényen kipróbálhatták magukat lőszeres ládacipelésben, sebesültszállításban és lapos
kúszásban egy drótakadályt imitáló álcaháló alatt. A feladatok próbára tették
a diákok kreativitását, együttműködési
készségét és állóképességét. Az általános iskolák versenyében a celldömölki
általános iskola 8. osztályos csapata a
második helyen végzett. A „Tartalékosok” névre hallgató négyfős csapatot
Fülöp Emerita, László Georgina, Szabó
Barnabás és Gönye Bálint alkotta, beugróként Fekete Csongor és Hegedűs
Fanni szerepelt. A tanulók Geiger Csilla
testnevelő tanár segítségével készültek fel a versenyre.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
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Fesztivál ezreknek ezerarcú mesékről
A Soltis Lajos Színház idén 10. alkalommal rendezte meg az Ezerlátó
Mesefesztivált április 28–29. között.
Az országos találkozón tíz mesedarabot mutattak be hazai és határon
túli színjátszó csoportok. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, szinte valamennyi előadás telt ház előtt
zajlott a kamaraszínházban és a
KMKK-ban.
Az Ezerlátó Mesefesztivált tíz évvel
ezelőtt hívta életre a Soltis Lajos Színház. Azóta – ha olykor nehézségekkel
is – minden év tavaszán megszervezik
az országos találkozót, hogy a gyerekelőadásokat létrehozó amatőr, alternatív társulatoknak is legyen fóruma.
A kétnapos rendezvényt Danka Adél, a
városi általános iskola igazgatója, valamint Rozmán László, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Celldömölki
Tankerületének igazgatója nyitották
meg. A fesztiválozókat Rozmán Kristóf
egy Weörös Sándor verssel köszöntötte.
A hazai társulatokon kívül határon túlról
is érkeztek színjátszó csoportok a fesztiválra. A Pölöskei Hangyabanda a Sze-

MESEDARABOKKAL SZÓRAKOZTATTÁK A KÖZÖNSÉGET

beni muzsikosokkal lépett fel, itt voltak
a Csepregi Színjátszók a Gyerek-szem
című előadásukkal. Erdőszentgyörgyről
a Bodor Péter Színkör is megérkezett
a Babákkal. Lúdas Matyi történetét a
szilágykrasznai Tinikomédiások elevenítették fel, a celldömölki Tücsök Bábcsoport a Babszem csacsit ajánlotta a
nézők figyelmébe. Csehmindszentről
eljött a Pöttyös Csoport A malomnak…
című népi játékával, a szombathelyi
Reményik Suliszínház pedig a Kivi című
előadásával nevezett a fesztiválra.
Természetesen a házigazda társulat is

készült a találkozóra, a Soltis Gyerekstúdiósok az Üvegtemplom című darabjukkal, valamint a Csiribirimesével
léptek fel. Versenyen kívül szerepelt a
beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház A tekéntetes úrral. A látottakat háromfős zsűri értékelte: Ölbei
Lívia, a Vas Népe újságírója, Sándor L.
István színikritikus, az Ellenfény folyóirat főszerkesztője, valamint Solténszky
Tibor rendező, dramaturg. „Mint minden fesztiválon, itt is hullámoztak az
előadások, ugyanakkor minden előadásban világos volt a szándék. Vannak,
akik már azon a szinten vannak, mint a
Soltis Színház, akik valódi színházként
tudják meghatározni magukat, mások
pedig a műhelymunkánál tartanak.
Láttunk igazi színházat és gyerekszínházat egyaránt” – mondta a zsűri elnöke, Sándor L. István.
A X. Ezerlátó Mesefesztiválon az alábbi
eredmények születtek: a fődíjat, a Varázspálcát a Soltis Gyerekstúdió nyerte
el a Csiribirimesével. Csodalámpa-díjjal
jutalmazták a Reményik Suliszínház
Kivi című előadását. Aranyhal-díjat ért
a Csepregi Színjátszók Gyerek-szem játéka, különdíjat kapott az erdélyi Bodor
Péter Színkör.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Kórustalálkozó

Cigányprímás a színpadon

23. alkalommal szerveztek városunkban kórustalálkozót a híres zeneszerző és kórusvezető, Bárdos Lajos
tiszteletére.

A Turay Ida Színház érkezése ismét
megtöltötte a művelődési központ
színháztermének nézőterét. Ezúttal
egy igazi klasszikussal, Kálmán Imre
Cigányprímásával állt színpadra a
társulat.

Celldömölkön több mit két évtizedes
hagyománya van már a Bárdos Fesztiválnak, amelyet idén április 27-én rendezett meg a Liszt Ferenc Vegyeskar.
A rangos esemény ünnepi szentmisével vette kezdetét a római katolikus kegytemplomban, majd délután a
vendégkórusok a művelődési központban mutatkoztak be, ahol Fehér László
polgármester köszöntötte a fesztivál
résztvevőit. A közönség elé elsőként a
házigazda Liszt Ferenc Vegyeskar lépett,
a kórus Süle Ferenc karnagy vezetésével
Daróczi Bárdos Tamás, Volly István és a
találkozó névadójának egy-egy ismert
zeneművét mutatták be. A Jánosházi
Egyházi Kórus egyházi és világi darabokat szólaltatott meg, majd a keszthelyi
Kis Szent Teréz Kórus és a Siklósi Tenked
Vegyeskar műsorát élvezhette a zeneszerető közönség. A fesztivál zárásaként
Bárdos Lajos Tábortűznél című műve
csendült fel a részt vevő kórusok együttes előadásában.
»B-VZS

Shakespeare örök klasszikusát, a Rómeó és Júliát mutatta be legutóbbi
celldömölki látogatásakor, márciusban
a Turay Ida Színház. Május 10-én azonban a középkori drámák műfajától
igencsak távol álló vidám magyar operettel érkezett a társulat.
Kálmán Imre nagysikerű Cigányprímása színültig töltötte a színháztermet.
A történet Rácz Pali korosodó cigányprímásnak fiával való konfliktusáról szól.
Az idős zenész nem csak azért áll szemben fiával, mert az a cigány hagyományokat felrúgva inkább klasszikus
darabokat játszik és kottából gyakorol, de ráadásul mindeközben apa és
fia ugyanabba a lányba szerelmes.
A konfliktus a játék műfajából adódóan rengeteg humoros és komikus jelenetet eredményez, végül pedig nem
meglepő módon happy enddel zárul a
történet.

A színpadot az egész estés darab során
dinamikus karakterek, igazi roma virtus, lendületes tánc és zene töltötte be.
Rácz Palit a Jászai Mari-díjas Mikó István
alakította. A színészválasztás igazán
testreszabott: egyrészt Mikó Istvánnak
ez már a sokadik Kálmán Imre-szerepe,
másrészt a színész a cigányprímás bőrében egy eddig háttérbe szorult oldaláról is bemutatkozhatott, mikor maga
játszotta el a színdarab hegedűbetéteit.
Ahogy azt Mikó István elmondta, mindig találhatunk aktualitást a színdarabokban. Itt például a generációs
konfliktusokat lehet kiemelni, apának
és fiának az eltérő értékrendekből fakadó örök szembenállását, amit természetesen mindig felülír az érzelmek
világa. A két felvonásos, több mint
háromórás operettet a neves Rajkó
zenekar kísérte végig Suki István vezetésével. A Böhm György rendezésében
színpadra állított zenés darab nagy sikert aratott a közönség körében.
A vidám, mulatságos és mesterien kivitelezett színdarab kellemes kikapcsolódást, színvonalas és könnyed
szórakozást biztosított minden érdeklődő számára.
»NÉMETH NÓRA
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»VEGYES

Ne hisztizz! – mozgás és ritmus

Vasutas-találkozó

Ne hisztizz címmel adta elő metrikus
sasszé táncbemutatóját a Góbi Rita
Társulat duója. Góbi Rita és Szegő
Dávid előadása mozgás és ritmus különleges fúzióját nyújtotta az ínyenc
művészetkedvelők számára.

Immár hagyományszerűen rendezték
meg május 24-én a Dunántúli Nyugdíjas
Vasutas Klubok Kulturális Találkozóját a
művelődési központban. A nagykanizsai,
soproni, szombathelyi, székesfehérvári, tapolcai és celldömölki klubtagokat
Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas
Klubok Országos Szövetségének elnöke, valamint Fehér László polgármester köszöntötte, aki fontosnak tartotta
kiemelni, hogy bár Celldömölk a többi
várossal ellentétben nem megyeszékhely, vasúti csomópontja révén azonban
mégis alkalmas az ilyen jellegű közösségek összetartására, formálására. A kulturális műsorban Bartha István és Novák
Fanni Mónika verset szavalt, a Kemenesalja Néptánccsoport két tagja pedig
hagyományőrző táncokkal szórakoztatta a közönséget. Végül Gosztola Dorina
énekelt népszerű slágereket és ismert
musicaldalokat a hallgatóság számára.
A vasutas klubok találkozója egész napos időtöltést kínált a résztvevőknek, a
közös ebéd után rövid kirándulással és
kötetlen beszélgetésekkel folytatódott a
»NÉMETH NÓRA
program.

Május 18-án este 7 órakor mutatta
be a Góbi társulat új előadását és koreográfiáját a Soltis Lajos Színház Kamaraszínházában. Góbi és Szegő duója
igazi művészeti kuriózumként szolgált.
Előadásukban a hangszeres játék és a
tánc, a ritmus és a mozgás szó szerinti találkozása valósult meg. Az elismert
koreográfus aktuális darabjában bemutatta, hogyan funkcionálhat a test élő

Meghívó
Fogyatékossággal Élő Emberek
Országos Kulturális Fesztiválja
Celldömölk
2014. május 31. (szombat) 9 óra
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár színházterme

hangszerként. Ahogy a metrikus sasszé
címe is mutatja, a táncszínház a szélsőséges érzelmi állapotokat hivatott ábrázolni tényképek formájában, miközben a
dobok ritmusa a három idősíkot kötötte
össze, hogy egyszerre tegye jelenvalóvá.
A darabot minimalizmus és letisztultság
jellemezte. Góbi minden mozdulatának,
testének minden rezzenésének jelentése volt, kapcsolatot teremtett és tartott
fenn a zenével.
A neves táncelőadó mögött hosszú és
gazdag életpálya áll. Társulata 2006 óta
működik, azóta folyamatosan új és új koreográfiákkal, performance-okkal lépnek
fel. Nem csupán színházakban, de utcákon, kirakatokban, aluljárókban is bemutatkoznak, ahol a közönségtől szinte
karnyújtásnyira elevenítik meg darabjaikat. Előadásaikban az extravagáns mozgáskultúra, a speciális látványvilág és a
nonverbális kifejezésmódok játsszák a
főszerepet. Mivel a társulat formanyelvi
világa országszerte ritkaságnak számít,
ezért is jelentős, hogy a helyi közönség
a fővároson kívül is részese lehetett az
»NN
egyedi művészeti élménynek.

9

uk_14_05_30.indd 9

27/05/2014 18:52:28

ÖNKORMÁNYZAT«

Pályázati felhívás
Celldömölk Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) nyilvános pályázatot ír ki az 1918/14. helyrajzi számon a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) által épített, és az MLSZ és az Önkormányzat
közös használatában lévő 111 m x 72 m nagyságú műfüves labdarúgópálya (továbbiakban: Futballpálya) üzemeltetésére.
A Futballpálya hasznosítása térítésmentesen történik,
ellenben a pályázónak vállalnia kell, hogy:
1. a Futballpályát szabályszerűen működteteti, funkciója szerinti üzemelteteti;
2. a Futballpálya biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagát biztosítja, a szükséges karbantartási feladatokat elvégzi;
3. a rendeltetésszerű működtetéshez, funkció szerinti
üzemeltetéshez szükséges valamennyi felújítási,
javítási, karbantartási költséget, valamint a használattal járó költségeket, továbbá a Futballpálya tekintetében felmerülő közterheket viseli;
4. az Önkormányzat és az MLSZ a pálya állagát évente 2 alkalommal megvizsgálja, és az üzemeltetővel
egyeztetett, jegyzőkönyvben rögzített karbantartási
munkálatokat az üzemeltetővel elvégezteti;
5. biztosítja, megszervezi és dokumentálja, hogy a Futballpályát iskolai és diák-, főiskolai-egyetemi sportesemények (elsősorban labdarúgás), szabadidős
sportesemények (elsősorban futball), más közösségi célú – különösen: kulturális, turisztikai – események lebonyolítása céljából naponta a Futballpálya
üzemidejének legalább 20%-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen használja;
6. a Futballpálya használata során az MLSZ által szervezett országos labdarúgó szakmai programokhoz
(elsősorban Bozsik-program és szabadidő, futball)
kapcsolódó tornák, rendezvények, versenyek lebonyolításának elsőbbséget biztosít, és az MLSZ részére térítésmentes pályahasználatot engedélyez;
7. a pálya hirdetési felületeit az alábbi megkötésekkel
szabadon használhatja:
– az MLSZ rendelkezik a Futballpálya területére vonatkozó reklám célú felületek hasznosítási jogával; az MLSZ a palánkok külső hirdetési felületének kizárólagos felhasználója;
– a Belső felületek hasznosítása a pályázó joga, azzal, hogy az üzemeltető tárgyév február 28-ig nyilatkozni köteles, hogy az adott évre hány hirdetési
felületen kíván élni a hirdetési jogával; a kiadott
hirdetési felületeket darabonként minimum 25
000Ft/év + áfa összegért adhatók bérbe, és a pályázó a hirdetési bevételekkel tárgyévet követő év
február 28-ig köteles elszámolni az Önkormányzat
felé, és a befolyt bevétel 50%-át köteles átutalni;
8. a Celldömölki Városi Sportegyesület felnőtt és korosztályos csapatai hetente maximum 20 órát ingyenesen, rezsiköltség megfizetése mellett használhatják a Futballpályát; igényeiket egy héttel az
esedékes időpont előtt kell bejelenteni;
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9. Celldömölk város iskolás tanulói szervezett keretekben hetente maximum 20 órát ingyenesen, rezsiköltség megfizetése mellett használhatják a Futballpályát; igényeiket egy héttel az esedékes időpont
előtt kell bejelenteni;
10. A JUFA Ungarn Kft. a Futballpályát az általa meghatározott időpontokban, bármely rendszerességgel
összesen 1350 óra időtartamban ingyenesen, rezsiköltség megfizetése mellett használhatja.
Az üzemeltetés 15 évre szól, az üzemeltetés ideje
alatt a befolyt pályabérlési díjak az üzemeltetőt illetik meg.
A pályázatot zárt borítékban, eredeti példányban 2014.
június 15-ig lehet benyújtani Celldömölk Város Polgármesteréhez. Postai cím: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
A pályázónak biztosítani kell 500.000 Ft kaució biztosítását, amely a pályázat elbírálást követően a pályázónak
visszajár. A kauciót Celldömölk Város Önkormányzatának 10404711-49565148-53561002 számlájára kell befizetni, és a közleményben „Kaució Nagy Műfüves Pálya
pályázathoz” szöveget kell feltüntetni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, adatait,
– nyilatkoznia kell az üzemeltetési feltételek elfogadásáról,
– a pályázónak vállalnia kell a jelenlegi üzemeltető által
megkötött szerződések jogfolytonosságát,
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet, és vállalja, hogy
– a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
– az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint
a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően
használja,
– a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
A pályázathoz mellékelni kell:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát,
- aláírási címpéldány egyszerű másolatát,
- a kaució befizetéséről szóló igazolást.
A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklődni Lórántfy Tibor sportreferensnél a 95/777-806 telefonszámon
vagy a lorantfy.tibor@celldomolk.hu elektronikus levélcímen lehet.
A pályázatok elbírálásáról a Beszerzési Bizottság javaslata alapján Celldömölk Város Polgármestere dönt.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2014. június 30.
Használatba adás: a szerződéskötést követően azonnal.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Részt vesz-e az európai parlamenti választásokon?

»KÉRDEZ: NÉMETH NóRA

»FOTó: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

Horváth
Istvánné

Természetesen most is elmegyek szavazni, mint ahogy
eddig is minden szavazáson
részt vettem. Személyes tapasztalatom nincs az Európai
Unióhoz való csatlakozás és a
tagság éveivel kapcsolatban,
de én úgy gondolom, azért
politikusok a politikusok, hogy
tudják, mi a jó a hazájuknak
és a nemzetnek, és azokat az
érdekeket képviseljék az unióban is. Épp ezért tartom nagyon fontosnak a szavazást,
hogy a megfelelő emberek
kerüljenek az ilyen fontos
pozíciókba. Én bízom abban,
hogy segítenek nekünk.

Gyôrffy
Lászlóné

Elmegyek szavazni, eddig is
mindig voltam. Nem gondolom, hogy az unióhoz való
csatlakozás túl jót tett volna
az országnak, az elmúlt tíz
évben nem lett könnyebb a
megélhetés, sőt, ami azt illeti,
csak nehezebb lett. A megélhetésem ugyanannyi maradt,
miközben az élelmiszerek és
a gyógyszerek folyamatosan
drágulnak. Voltam más uniós
országokban is, jártam Németországban és Svédországban, és azt tapasztaltam, hogy
nagyon el vagyunk maradva
hozzájuk képest. Úgy érzem,
sokkal egyszerűbb volt régen.

P. Márta

Fontosnak tartom a szavazást,
ahogy azt is fontosnak tartom,
hogy az ország érdekeit képviseljék az Európai Parlamentben is. Szerintem mi annyira
nem láthatjuk át a rendszert,
és nem lehetünk igazán tisztában a működésével, és épp
ezért fontos a megfelelő képviselet. Nem tudom, mennyire vált hasznunkra az Unióhoz
való csatlakozás, mert nem
tudhatjuk, hogy alakult volna
az elmúlt tíz év az EU nélkül.
De jó, hogy tartozunk egy közösséghez, csak az is fontos,
hogy közben megőrizzük a
szuverenitásunk.

Szépi
Alexandra

Én még csak most múltam 18,
úgyhogy eddig még csak egy
szavazáson vehettem részt.
El is mentem leadni a voksomat, és ha tehetném, most is
elmennék szavazni, de sajnos
ezúttal nem lesz rá lehetőségem a munkám miatt. Egyébként nem igazán szoktam
nyomon követni a híreket az
Unióval kapcsolatban, és mivel
nem jártam más EU-s országokban, ezért viszonyítási alapom sincs azzal kapcsolatban,
hogy jobb-e vagy rosszabb nálunk az életszínvonal. De a szavazást fontosnak tartom, hogy
véleményt nyilváníthassak.
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Újra a MOATSZ alelnökévé választották
Megerősítették alelnöki tisztségében Fehér Lászlót, városunk polgármesterét a Magyar Asztalitenisz
Szövetség (MOATSZ) 2014. május
19-én megtartott tisztújító közgyűlésén. A küldöttek elsöprő többsége támogatta, hogy továbbra is a
sportág országos vezetésének munkájában részt vegyen.
Egy évvel ezelőtt számolt be lapunk
arról, hogy az addig Pákh Imre által elnökölt Magyar Asztalitenisz Szövetség
teljes tisztújítást tartott, mely után Fehér László alelnöki tisztséget töltött be.
A sportágon belül két táborra szakadt
vezetés miatt sem a (Celldömölkön a
Munkácsy-képek tulajdonosaként is ismert) Pákh Imre vezette, sem a tavaly
márciusban megválasztott elnökség
nem töltötte ki az idejét. Négy év helyett egy év után, most májusban ismét teljes tisztújítást tartottak, melyen
az ország különböző pontjairól érkezett
67 küldött vett részt. A tisztújítás érdekessége, hogy az egy évvel ezelőtti választáson indult két elnökjelölt, Nátrán

Roland (a későbbi elnök), az Eximbank
vezérigazgatója és Pósfai Gábor, a Decathlon üzletlánc magyarországi vezetője egy táborban indult. Nátrán Rolandot
a fideszes országgyűlési képviselő, Font
Sándorral szemben megerősítették elnöki tisztségében, míg Pósfai a három
alelnök közül lett az egyik. Elsöprő többséggel, 61-61 szavazattal, a küldöttek kilencven százaléka szintén megerősítette
alelnökként Fehér Lászlót és Gara Istvánt
is. A tizenegy fős elnökségből öten maradtak a régiek közül, hatan újonnan kerültek be az asztalitenisz sport országos
vezetésébe.
Fehér László (fotónkon az előző elnökség
tagjaként) a magyar bajnokcsapat küldötteként vett részt a tisztújításon, ahol
immár másodszor nyerte el a sportág
képviselőinek bizalmát., elismerve ezzel
a celldömölki sportvezetői és városvezetői munkáját. A régi-új alelnök lapunknak
elmondta, hogy a sportág fejlesztéséhez
a korábbi évek normatív támogatásán
felül hat év alatt 2,7 milliárd forintot kap
az országos szövetség, mely kereteken
belül pénzt fordítanak az utánpótlás fej-

Nemzetközi sakkverseny
Színvonalas mezőny gyűlt össze a
dr. Somlai Gyula emlékének szentelt
első Celldömölk Open Nemzetközi Nyílt Sakkversenyen. A hétnapos
versenysorozat keretén belül immár
hetedik alkalommal rendezték meg
a Szobi Tiborról elnevezett emlékversenyt, amelyre idén csaknem 200
sakkozó nevezett.

Április 28-án vette a kezdetét a
Celldömölk Open, amely egy héten keresztül zajlott a Jufa Vulkán
Resort
konferenciatermében.
A versenyprogramot dr. Somlai Gyula
nagysikerű sárvári sakkozó emlékére
írták ki, aki nemcsak sportteljesítményével vívta ki verseny- és csapattársai

elismerését, hanem a szakágért folytatott áldozatos munkájával is. A verseny
ünnepélyes megnyitóján beszédet mondott többek között Czupor Attila, a verseny egyik főszervezője, valamint Fehér
László polgármester, a verseny fővédnöke. Ahogy azt a szervezőktől megtudhattuk, az elmúlt években városunkban
már több nagyszabású versenyt is rendeztek, amelyek után a résztvevőktől
pozitív visszajelzések érkeztek, a szervezést és a várost is nagyon színvonalasnak, szimpatikusnak találták. Így jött
az ötlet az open megrendezéséhez.
A verseny a hagyományos 9 fordulós
svájci rendszerben három kategóriában
zajlott. Bár a szervezők nagyobb létszámra számítottak, de az országos diákolimpiával való időpontütközés miatt
valamivel kevesebben tudtak eljönni.
Ennek ellenére az openre közel ötvenen
neveztek, a mezőny összetétele pedig
valóban nemzetközi volt, hiszen a magyar sportolók mellett ukrán, román,
horvát és osztrák színekben is indultak
játékosok, amatőrök és nagymesterek
egyaránt.
Május elsején a verseny keretén belül
rendezték meg a Szobi Tibor emlékére
meghirdetett rapid versenyt. Közel két-

lesztésére is. Fehér László Dunántúlon
fogja össze az utánpótlás-nevelés erősítését. Mint ahogy lapunk is tudósított
róla, ennek részeként adták át például
a közelmúltban Klampár Tibor világbajnokkal, a celldömölki csapat edzőjével
együtt Kőszegen és Celldömölkön a
pingpongasztalokat és felszereléseket.
Fehér Lászlótól azt is megtudtuk, bár a
tevékeny munka időt és energiát igényel tőle, szabadidejét szívesen fordítja
az asztaliteniszre, amit sportolóként és
sportvezetőként már évtizedek óta a
szívén visel, épp úgy dolgozik érte, mint
polgármesterként városunkért.
»ÚK

száz fős, szintén nemzetközi összetételű
mezőny gyűlt össze, hogy összemérhesse képességeit. A Celldömölk Open
utolsó fordulójára május 4-én került
sor, mely után ünnepélyes keretek között hirdették ki a verseny győzteseit
és különdíjasait. A rendkívül szoros küzdelemben a helyezések csak az utolsó
fordulóban dőltek el. Az „A” csoportban
a versenyt az ukrán Szergej Ovszejevics nyerte, a „B” csoportban, vagyis a
legfeljebb 2200 élőponttal rendelkezők
csoportjában Kaufmann Péter vehette
át a legjobbnak járó kupát. A verseny a
szervezők és a résztvevők osztatlan véleménye szerint nagyszerűen sikerült,
így mindannyian bízhatnak abban, hogy
a hagyományteremtő céllal megrendezett próba valóban elérte célját, és Celldömölk a későbbiekben is otthont adhat
majd ilyen rangos sakkesemények szervezéséhez.
»NÉMETH NÓRA
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Az idei szezon győzelme
Celldömölk – Király SZE 2–2 (1–0)
Celldömölk, 150 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 27. forduló 2014.
május 18.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Sziber Tamás, Pungor Zoltán).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor,
Györkös, Virág (Lendvai 78.p.) – Szuh,
Németh (Boda 73.p.), Manganelli (Megyesi 78.p.) – Klauzer, Baranyai (Enying Márk 63.p.), Gaál (Enyingi Marcell
56.p.). Edző: Hegyi László.
Király SZE: Nagy – Kiss K., Kiss B., Németh M., Németh B. – Tóth Martin,
Sásdi, Pungor (Pusker 72.p.), Hajmási,
Tóth Milán – Pálfi. Edző: Horváth Levente.
Góllövők: Németh József (38.p.), Bodor Tibor (54.p.), illetve Tóth Milán
(60.p.), Sásdi Dávid (89.p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Király U21
(félbe szakadt). A mérkőzés pótlására
május 29-én kerül sor.
Celldömölk – Répcelak 4–0 (0–0)
Celldömölk, 400 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 28. forduló 2014.
május 24.
Vezette: Takács Ryan Lee (Bedi Tamás,
Polgár Balázs).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor,
Györkös, Virág – Enyingi Márk (Megyesi 80.p.) – Szuh, Manganelli – Klauzer (Baranyai 80.p.), Boda (Németh
55.p.), Enyingi Marcell (Gaál 66.p.).
Edző: Hegyi László.
Répcelak: Kovács V. – Baranyai, Koncz,
Balassa, Pados – Kovács Zs. (Farkas
67.p.), Csordás, Tóth D. – Tóth Zs., Devecsery, Tamási. Játékos-edző: Balassa Péter.
Kiállítva: Kovács Vilmos (66.p.).
Góllövők: Németh József 2 (11-esből
67.p. és 88.p.), Szuh Ferenc (79.p.),
Koncz György (öngól 84.p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Répcelak
U21 9–0. G.: Szakál Márk 2, Lőrincz Gábor 3, Hajas Máté 2, Horváth Márk 2.
Jó hangulatot teremtett a fő mérkőzésre a negyedik helyezett magabiztos
legyőzése. Érik az ezüstérem.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Majdnem tökéletes lett a focicsapat
sorozata, a döntetlen miatt lehet egy
kis keserűség a szánkban, de a hétközi Magyar Kupa győzelem és főleg az
első helyezett Répcelak elleni magabiztos siker minden igényt kielégített.
Sorrendben nézve az eseményeket: a
Király SZE elleni találkozó (főleg a jánosházi vereséggel a fejekben) nem
ígérkezett könnyű meccsnek, és nem
is lett az a végére. A szombathelyiek
úgy érkeztek Cellbe, hogy tavasszal
a hat idegenbeli szereplésükből ötöt
megnyertek, és egyszer döntetleneztek (köztük Vépen és Jánosházán is
nyertek, ahol ugye mi mindkét helyen
kikaptunk). Ehhez képest a második
félidő elejére megnyertük a mecscset, igaz, a végére elvesztettünk a
háromból két pontot. A kiegyenlített,
biztonsági mezőnyjátékba az első
félidő végén Németh József hozott
színt, amikor átlépve egy labdát középen Gaál Gyulát hozta tempóelőnybe,
aki meghálálva ezt visszatette neki a
játékszert középre, és ő ott ritkán hibázik. A második félidő elején Bodor
Tibor Gaál szögletét fejelte jó tíz méterről védhetetlenül a vendégkapuba. Ekkor már mindenki biztos volt a
három pont megszerzésében, főleg,
mert a Király addig nem sok vizet zavart a támadásaival, egy szem ékjük
rohangált a labdák felé nem sok sikerrel. Aztán egy hátul eladott labdát
Tóth Dominik némi tréfának szánt biztatásnak engedve kapura lőtt a 16-os
sarkáról, és úgy eltalálta, hogy az a
hosszú oldalon kipókhálózta a sarkot.
Ez még belefért, az már viszont nem,
hogy az utolsó percben az amúgy
ügyesen cselezgető Pálfi Dávid becsomózza a jobb oldali védelmet, keresztbe rúgja a labdát, és a hosszú oldalon
senkitől nem zavarva érkezzen Sásdi,
és két méterről belője az egyenlítő találatot. A tabellás végső helyünkben
a döntetlen nem oszt, nem szoroz,
de azért a győzelemnek jobb az íze.
Jó íze lett viszont a hétközi lukácsházi
kupameccsnek, a biztos győzelemmel

megyei négy közé kerültünk, a történet a jelen cikk megjelenésekor már
lejátszott meccsen a Répcelak ellen
folytatódik.
Akkor következzen a mindenki által
nagyon várt, a bajnoki cím sorsát valószínűleg eldöntő találkozó, a Répcelak
elleni beszámoló, ami „a szezon győzelme” talán nem fellengzős címet is
megérdemli. Több, mint három évet
kellett várni arra, hogy bajnoki mérkőzésen találkozzon ismét a két csapat, de mondhatnánk, megérte, igaz
az a meccs még egy osztállyal feljebb
zajlott. Mindkét csapat nagyon fegyelmezetten, taktikusan, de érezhetően
harapásra készen kezdte a találkozót,
a legnagyobb helyzet Boda Péter előtt
akadt, aki a félidő végén közelről a
kapufát találta el. A második félidő
kezdetekor ugyanazon a kapufán csattant a labda, értelemszerűen azt már
nem mi lőttük. A Répcelak egy pont
előnnyel állt a Sárvár előtt a tabellán,
így a döntetlen már nem volt neki jó
eredmény, kezdte támadóbbra venni a harcmodort, de a fürge Klauzer
Ádám egy kapu előtti kavarodásban
megelőzte a vendégkapust, aki nemes egyszerűséggel visszahúzta őt.
Jutalma piros lap lett, a büntetőt Németh József biztosan értékesítette.
Aztán következett két gólpassza, az
elsőt Szuh Ferenc kegyetlenül bevarrta a rövid sarokba, a másodikat Baranyai Zsolt a kapufára rúgta a hosszú
oldalon, de a lövést blokkolni próbáló
vendégvédőről mégiscsak gólba került a labda. A Répcelak semmi mást
nem kívánt már, csak azt, hogy vége
legyen a vesszőfutásának, de a kegyelemdöfés még hátravolt, Németh
második gólja húsz méterről vágódott
a léc alá.
A győzelemmel valószínűleg kikapartuk a bajnoki aranyat a Sárvárnak
(akik Rábapatyon nyertek), és ha a
hátralévő két meccsen sem hibáznak,
bajnoki címet nyerhetnek. Mi még
megyünk a nagyon gyenge szezont
futó Kőszeg otthonába, majd hazai pályán június 7-én a Kemenesalja ellen
zárjuk a bronzérmet hozó évadot.
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ELEKTRO DISZKONT

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!
TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!
Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12

AJTÓ, ABLAK HOMLOKZATI SZIGETELÉS
MEGTÉVESZTŐ KEDVEZMÉNYEK NÉLKÜL,
KORREKT ÁRON.
INGYENES HELYSZÍNI ÁRAJÁNLAT
HÉTVÉGÉN IS!
Tel: 06 / 30 / 593 – 9620
www.pannonablak.hu
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