AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT
XXVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM (623)

CELLDÖMÖLK

VÁROS

2015. április 10.

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

A költészet napjára
uk_15_04_10.indd 1

2015.04.08. 2:36:45

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.

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
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»AKTUÁLIS

Előtérben a turisztikai fejlesztések
Vas megye újragondolta fejlesztési
koncepcióját a 2014–2020-as uniós
fejlesztési időszakra vonatkozóan.
Ennek köszönhetően Celldömölk a
korábban tervezettnél várhatóan nagyobb összegre számíthat. A tervezett
fejlesztésekről Söptei Józsefné alpolgármester-asszonyt kérdeztük.
– Vas megye a következő uniós fejlesztési forrásokból mintegy bruttó 22
millilárd forint várományosa. A korábbi
elképzelések helyett – amikor a források területileg, majd létszámarányosan
voltak felosztva – a megyei közgyűlés
elnöke egy olyan javaslatot terjesztett
elő, amelynek lényege, hogy egy-egy
területről olyan jó pályázati téma kerüljön bele a programba, ami előremutató
és támogatható. Előrevetítette továbbá
azt is, hogy azok a területek kapnának
kevesebb pályázati összeget, akik már
komolyabb fejlesztésekkel rendelkeznek, esetleg más forrásokból is tudnak
fejlesztéseket végrehajtani, és a kevésbé fejlett térségekhez ezáltal esetleg

több pénz kerülhetne. Úgy érzem, Kemenesalja térsége számos szempontból
a nem túl fejlett kategóriába tartozik
ebből a szempontból, és ha jó célokat
tudunk felvázolni a megyei önkormányzat felé, akkor esetleg nagyobb összeg
kerülhet Celldömölkre, és több projekt is
megvalósulhat.
»Melyek a fejlesztési koncepció elemei?
– Eredetileg 600-800 millió forint öszszértékű projektekben gondolkodtunk,
ami – valljuk be őszintén – 6-7 évre levetítve nem egy nagy összeg egy ekkora
város számára. Ez a koncepció, bővítve
a megkezdett fejlesztéseket, a piac rekonstrukcióját, a gimnázium felújítását,
illetve a Vulkánpark melletti lovaspálya
kialakítását, Alsóság központjának megújítását, valamint a dömölki városrészen az evangélikus templom parkjának
rendbe tételét tartalmazta. A legutóbbi
megyei egyeztetésen azonban kiderült,
hogy van esélyünk a fentinél nagyobb
támogatásra is. Ezért úgy gondolom, ha
a város képviselő-testülete továbbra is
a turizmus fejlesztését tartja fontosnak,

akkor egyrészt a Vulkánpark melletti
területeket alkalmassá lehetne tenni, hogy a lovasturizmus mellett, ezzel
párhuzamosan ki lehetne alakítani egy
vasúti emlékparkot, mert ez naponta
látogatható élményt jelentene az ideérkezőknek. A vasutas emlékeket sokan
szeretik, mert mindenkinek van kötődése a vasúthoz, éppen ezért érdemes
lenne megvizsgálni annak lehetőségét
is, hogy a Ság hegyre látogatókat ezzel
az állandó látványossággal is fogadni
tudjuk. A fejlesztés további iránya lehetne pl. a borút is. Elnök úr nagyobb
volumenű dolgokban is gondolkodik a
Kemenesalján, éppen ezért felvetettük a Vulkánparktól a Ság hegy csúcsáig kiépítendő libegő ötletét is. Annál is
fontosabb lenne ez a libegő, mert megkönnyítené a Ság hegy megtekintését, a
bejárhatatlan területek is megismerhetővé válnának, de pl. a mozgássérültek
számára ez lenne az egyetlen módja
annak, hogy ők is megközelíthessék
ezt a páratlan értékű, 5 millió éves tanúhegyet. Ezek a fejlesztések – kivétel
nélkül – kiemelt látnivalói lennének a
későbbiekben kialakuló geoparknak is.
»LOSONCZ ANDREA

óra között nyitva lehet. Ezt az egy vasárnapot mindenki köteles bejelenteni a
kereskedelmi hatóságnak (adott esetben
a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél) 15 nappal az érintett időpontot megelőzően.
»Vannak bizonyos üzletcsoportok, amelyekre nem vonatkozik a vasárnapi zárva
tartás…
– A kizárólag pékárut és tejtermékeket
értékesítő üzletek kiskereskedelmi napokon 5–22 között, vasárnaponként és munkaszüneti napokon 5–12 óra között nyitva
tarthatnak. Újságot és virágot árusító üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon
6–12 óra között, sportlétesítményben árusító üzletek vasárnap és munkaszüneti
napokon sportrendezvények ideje alatt is
nyitva tarthatnak. A 200 m2-t meg nem
haladó üzletek vasárnap és munkaszüneti

napokon is kinyithatnak abban az esetben,
ha az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég
tagja, vagy gazdasági társaság legalább
1/5 tulajdoni részével bíró természetes
személy tagja maga, vagy az előbbiekben
felsoroltak segítő családtagja folytatja a
kereskedelmi tevékenységet.
»Amennyiben az adott üzlet nem tartja be
a jogszabályt, elég komoly intézkedések
elé nézhet…
– A rendelkezések betartását a Vas Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzi, ha valaki megsérti, az
üzletet ideiglenes (5-től 365 napig tartó)
bezárásokkal szankcionálják.
»Mely üzletek tartanak nyitva március közepét követően vasárnaponként?
– A fenti jogszabály értelmében a következő kiskereskedelmi tevékenységet is
folytató kereskedelmi egységek tartanak
vasárnap is nyitva: Cell-Tank (Wesselényi u.
10.) 06.00–22.00; Fincsi Pékség (Széchenyi
u. 12.) 05.00–21.00; Zöldség-Gyümölcs Vegyesbolt (Koptik o. u. 1.) 07.30–12.00; Budai-Cell Bt. Nemzeti Dohánybolt (dr. Géfin
tér 12.) 14.00–20.00; Schimmer Andrea
Kiscsemege bolt (Temesvár u. 11.) 05.00–
20.00; Horváth Krisztián Nemzeti Dohánybolt (Sági u. 12/A) 08.00–11.00; Horváth
Krisztián Nemzeti Dohánybolt (Széchenyi
u. 10.) 07.00–11.00 és 14.00–18.00; László Tiborné Vitamin Zöldség Gyümölcs Bolt
(Sági u. 14–18.) 07.30–11.00.
»LA

Vasárnap zárva
Úgy tűnik, hozzá kell szoknunk, hogy
a heti nagybevásárlást péntekre illetve szombatra korlátozzuk, március
közepe óta ugyanis vasárnaponként a
nagyobb üzletek zárva tartanak. Vannak azonban kivételek, amelyeknek a
jogszabály lehetővé teszi a vasárnapi
nyitva tartást. A városban vasárnap is
nyitva tartó kereskedelmi egységekről
Farkas Gábor jegyzővel beszélgettünk.
– A kereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról a 2014.
évi CII. törvény rendelkezik. Ez az intézkedés „vasárnapi zárva tartás” néven
híresült ugyan el, de a hétköznapokra is
ugyanúgy vonatkozik. Hétköznapokon
6 és 22 óra közé korlátozza a nyitva tartást. A rendelet hatálya kiterjed minden
kiskereskedelmi tevékenységre, kivéve a
gyógyszertárak, a közforgalmú vasúti és
autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzletek, a piacon, üzemanyagtöltő-állomások, vendéglátó-egységek stb. nyitva
tartási rendjére.
»Élhetnek-e kivétellel a kiskereskedelmi
egységek a vasárnapokat illetően?
– Kivételt képeznek az adventi vasárnapok, dec. 24. és dec. 31. 6–12 óra között
lehet nyitva tartani, egy vasárnapot meg
lehet jelölni tetszőlegesen, amikor 6–22
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A turizmusfejlesztés volt az egyik kiemelt téma
2015. március 25-én tartotta Celldömölk Város Képviselő-testülete soros
ülését. Első napirendi pontként Fehér
László polgármester beszámolt a két
ülés között történtekről. Söptei Józsefné
alpolgármester-asszony elmondta, hogy
változott a megyei közgyűlés fejlesztési
koncepciója, amely változás kedvezően befolyásolhatja Celldömölk jövőbeni
terveit. Lengyel László alpolgármester
a védőnői szolgálatnál tett látogatásáról számolt be: fontosnak tartja, hogy a
testület gondoskodjon áthelyezésükről,
hogy méltó körülmények között fogad-

hassák a 0–3 éves korú csecsemőket és
kisgyermekeket. Az ülésen a későbbiekben bemutatkozott a leendő új fogorvos,
dr. Elekes Ádám Pál, aki várhatóan július
1-jétől Celldömölk 1. számú fogászati
körzetét fogja átvenni. Tárgyalták a képviselők az önkormányzat 2014–2019-es
gazdasági programját, mely részletesen
tárgyalja a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseket is. Egyhangúlag
döntött a képviselő-testület arról, hogy
kérelmezni kívánja Celldömölk gyógyhellyé minősítését. A további napirendi
pontok között szerepelt a város címerével

díszített emlékérem készítése, a tervekről dr. Hollósy István, a helyi éremgyűjtők egyesületének szakembere számolt
be. A városvezetés egyöntetűen megszavazta az érmek készíttetését, elsősorban marketingtevékenység céljából.
A továbbiakban döntés született többek
között az állami fenntartásban lévő iskolák működtetéséről, a Hunyadi utcai park
rendbetételéről, a Mária út Közhasznú
Egyesülethez történő csatlakozásról, az
ITS véleményezéséről, valamint a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő
csatlakozásról.
»LA

Évértékelő közgyűlésen a helyi polgárőrök

idei évben való zavartalan működésükhöz
szükséges anyagi háttér már jelenleg is
biztosított. 2015-ben folytatni szeretnék a
rendőrséggel közösen megkezdett drogprevenciós programot, valamint továbbra
is maximális segítséget kívánnak nyújtani a bűnmegelőzés különböző területein.
Az évzáró közgyűlés befejezéseként a 25
éve fennálló egyesület azokat a tagokat
tüntette ki, akik az elmúlt negyed évszázadban töretlenül vettek részt a polgárőrség munkájában. Elismerésben részesült
Megyeri János, Szerdahelyi József, Tánczos
Imre, Tánczos Imréné, Péter Ferenc, valamint Lacza Péter.
»NÉMETH NÓRA

Évet értékelt a celldömölki polgárőrség.
A március 7-i beszámolón elhangzott:
több mint 4700 óra szolgálatot teljesítettek a tavalyi évben a polgárőrség
tagjai. Önkéntes munkájukkal egyre nagyobb szerepet töltenek be a társadalmi
bűnmegelőzésben – mondta el az évértékelő ülésen Lacza Péter, a celldömölki
polgárőrség elnöke. A lakosság biztonságérzetének javítása érdekében jelen
vannak a városi nagyrendezvényeken,
folyamatosan járőröznek és a rendőrség-

gel együttműködve számos őrző-védő
akcióban vesznek részt. Munkájuk elismerése az elmúlt években egyre megbecsültebbé válik mind a civil lakosság,
mind a hivatalos szervek részéről. Az
egyesület vezetője az ülésen értékelte a
polgárőrség 2014-ben végzett munkáját
és ismertette a pénzügyi beszámolójukat. Az elmúlt év részletes tájékoztatója
után a 2015-ös év munka- és pénzügyi
tervének felvázolása következett. Lacza
Péter, az egyesület elnöke elmondta, az

Sokakat vonzott a közmeghallgatás
2015. március 25-én került sor Celldömölk Város Képviselő-testülete részéről
a közmeghallgatásra is. Az esemény
nagyszámú hozzászólót, érdeklődőt

vonzott. A közmeghallgatáson felszólaló lakosok elsősorban az utak, járdák
állapota, valamint az illegális szemétlerakás ellen emelték fel szavukat. Ismét

szó esett az átstrukturált celldömölki
kórház aktívvá tételéről. A város vezetése megjegyezte, a lakossági igény
ellenére az egészségügy kérdése továbbra is állami hatáskör alatt van, ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak
nincs döntési jogköre.
»NN

Iparűzési adóbevallás – elektronikus úton

Fogadó óra

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy azon egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok
számára, akik/amelyek Celldömölkön telephellyel vagy székhellyel rendelkeznek, 2015.
április 1-től az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton is teljesíthető az iparűzési adó bejelentése, bevallása, illetve adatszolgáltatása a város honlapjáról (www.celldomolk.hu) letölthető adónyomtatványok ügyfélkapun
keresztül történő beküldésével. A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel
azonos értékű, ha az iratot az adózó a város honlapján közzétett számítógépes program segítségével tölti ki, állítja elő, és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz
benyújtja. Az elektronikus nyomtatványok letöltéséhez szükség van a NAV honlapján
elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programra. Felhívjuk szíves figyelmüket,
amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő
adókötelezettséget, úgy legkésőbb az első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző
munkanapon az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az önkormányzati adóhatósághoz (a meghatalmazás formanyomtatványa szintén letölthető a www.celldomolk. hu honlapról).
Az elektronikus úton történő bevallás lehetősége Celldömölk Város Önkormányzatának
„ÁROP – 1. E. 5 – 2013 – 2013.0002 Celldömölk Város Önkormányzatának Szervezet
Fejlesztése” elnevezésű pályázat keretin belül a valósult meg.
»FARKAS GÁBOR JEGYZŐ

Benkőné Remport Lilla, az 1. sz. választókörzet önkormányzati képviselője minden hónap 2. szerdáján
10–12 óra között fogadó órát tart a
Városháza kistermében.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindenkinek, akik osztoztak fájdalmunkban és ifjabb Böcskei Lajost
utolsó útjára elkísérték. Köszönjük a
segítséget, támogatást mindazoknak, akik bármi módon a család mellett álltak. Köszönettel:
»BÖCSKEI CSALÁD
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»TURIZMUS

Térségi turizmusfejlesztés 2015-ben is
Európai Uniós pályázat keretében
2013 novemberében 50 millió forintos támogatást nyert el a Ság hegy
Térsége Turisztikai Egyesület. Az
egyesület a rendelkezésére álló öszszeget – a korábbi évekhez hasonlóan
– rendezvényszervezésre, marketingtevékenységre és eszközbeszerzésre
fordította. Az egyesület korábbi tevékenységeiről, jelenlegi feladatairól,
valamint jövőbeli terveiről Heinrich
Máté, a TDM elnöke számolt be:

»Mióta és milyen céllal működik a Ság
hegy Térsége Turisztikai Egyesület?
– A Ság hegy térsége TDM 2012 őszén
jött létre azzal a céllal, hogy összefogja az önkormányzat által 2005-ben
elindított turizmusfejlesztést. A TDM elsődleges célja a márkaépítés, a térség
turizmusának fellendítése, a turisztikai
infrastruktúra fejlesztése és a marketingtevékenység erősítése. A Ság hegy
térsége TDM-hez jelenleg harminchat
tag csatlakozik, köztük Celldömölk Város Önkormányzata mellett tíz kisebb
önkormányzat, mint Mesteri és Ostffyasszonyfa, valamint húsz turisztikában
érdekelt vállalat és számos, főként celli
szálláshely.
»Milyen forrási keretekből táplálkozik az
egyesület? Milyen feladatokat látott illetve lát el költségvetéséből a TDM?
– A 2012 végén beadott pályázatunk forráshiány miatt várólistára került, de 2013
év végén megkaptuk az értesítést, amiben elnyertük a támogatást a fejlesztési
elképzeléseinkre. Az elmúlt egy év során
a márkaépítés folyamata zajlott, corporate design építése és fejlesztése, logoés mottókészítés, honlapfejlesztések
(www.vulkansag.hu), tehát a VulkánSág
brand építése. A TDM 2013 őszéig egy
7,5 millió forintos éves keretből gazdálkodott, pályázati támogatások nélkül,
a tagok finanszírozásából. Ez az összeg
fedezte a marketing- és eszközköltségeket, valamint a különböző térségi programokat. A 2013-ban elnyert pályázat
forrást biztosít 30 db felnőtt kerékpár,

valamint 5-6 db gyermekkerékpár beszerzésére is, a különböző tartozékokkal
együtt. Ezeket a tervek szerint a térség
tagjainak kiadva fogjuk hasznosítani,
akik számára bérbe adhatók lesznek.
Mindezek mellett hangsúlyos szerepet
kap a marketing-tevékenység, óriásplakátozás, hagyományos nyomtatott
és online médiában való megjelenés
formájában. Ennek érdekében nagy információs eszközbeszerzés zajlott közel
3 millió forint értékben, irodánk bővült
például egy multifunkciós nyomtatóval, amely a későbbiekben elősegítheti a marketingköltségek csökkentését.
2014-ben kiemelt feladat volt az egyesület számára a rendezvényszervezés:
kilenc nagyrendezvényt finanszírozott a
KMKK-val együttműködésben, úgymint
a Tulipán Fesztivál, a VulkánSági Kultúra Fesztivál, a Vulcanus Fesztivál illetve
a VulkánSág Kerékpártúra. Ez utóbbi hagyományteremtőként indított rendezvény rendkívül sikeressé vált a helyiek
körében, a második túrán multiplikálódott a résztvevők száma, így idén május 8-án ismét megrendezésre kerül a
kerékpártúra. Celldömölk turizmusának
fejlődésében nagy szerepet játszott a
Jufa szálloda megépülése, mely megsokszorozta a külföldi vendégek számát
a városban. Így nem csak Celldömölk
életében, de a Jufa vendégei számára is
fontos a térség színvonalas programkínálata. 2014-ben a Vas Megyei Turizmus
Szövetség által végzett felmérés alapján
elmondható, hogy a vendégek számára
kiemelt jelentőségű a célhely programkínálata. Celldömölk ebből a szempontból egyre több lehetőséget biztosít az
ideérkezőknek, üzemel a Vulkán fürdő,
látogatható a Kemenes Vulkánpark, és
folyamatosan megrendezésre kerülnek
különböző kis- és nagyrendezvények. A
pályázati összegből mintegy 5 millió forintot fordíthattunk ezeknek a rendezvényeknek a megvalósítására.
»Milyen további tervei vannak az egyesületnek 2015-ben?
– A nagy és látványos beruházásokon
kívül természetesen számos kisebb fejlesztés, program is lebonyolításra kerül
még. 2015-ben befejeződik a honlapunk
fejlesztése, elkészül a fotó- és értéktár,
mely bemutatja a térség adottságait, sajátosságait. Tervezünk különböző
marketing beruházásokat is, kiállítások,
tanulmányi utak, turisztikai attrakciók
megszervezését, mellyel népszerűsíthetjük a térséget. Fontos például, hogy
különböző hirdetések útján egyáltalán

megismertessük a Ság hegy térségét
az emberekkel. További eszközbeszerzéseket is tervezünk: a pályázati támogatásból hat négyzetméteres faházakat
vásárolunk, valamint 4 db rendezvénysátrat, sörpadokkal és egyéb tartozékokkal, melyek önköltséges áron lesznek
majd bérelhetők. A Géfin tér 10. alatt
üzemelő TDM iroda is fejlesztéseken
fog átmenni, korábbi funkciói mellett a
későbbiekben a helyi termékek, mint
a Celldömölkről szóló könyvek, vagy a
térség borainak és lekvárjainak népszerűsítését és értékesítését szeretnénk
lehetővé tenni az irodaházban. Júniusig
meg szeretnénk valósítani a kerékpárutak kitáblázását, információs táblákat
helyeznénk el az utak mentén térképekkel, a kerékpárútvonalak megjelölésével
és helytörténettel. Az önkormányzatok
segítése érdekében a lehető legalaposabban szeretnénk tájékoztatni és kiszolgálni az ideérkező vendégeket. 2013
tavaszán megnyitott a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont, amely lehetővé
teszi a térség számára, hogy a turizmust
kitörési ágazatként kezelje. A Jufa is
nagy erőt adott a térség turizmusának,
a vendégszám a duplájára nőtt, az első
nyolc hónap alatt 12 ezer volt az eltöltött vendégéjszakák száma. A következő
évben ez elérheti az évi húszezer vendégéjszakát is, hiszen a szálloda melletti
kemping még csak részben nyitotta meg
kapuit, de 2015-től, kisebb fejlesztéseket, parkosításokat követően a komplexum ezen része is teljes kapacitással
üzemelhet. Megnyílt viszont a felújított
fürdő, hozzáépült egy kétszintes szaunavilág, 2014 decemberében átadásra került a családbarát gyerekvilág is, amely
speciális pihenőrészekkel is bővült. Az
ilyen és ehhez hasonló fejlesztések a garanciái annak, hogy Celldömölk és térsége jövőt építhet a turizmusára.
»NÉMETH NÓRA

Borkóstoló a Tulipán
Fesztiválon
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület zsíros kenyérrel, pogácsával, helyi borokkal várja a Tulipán Fesztiválra
kilátogatókat tulipánokkal feldíszített
faházában. A finom harapnivalóért a
Sághegyi és Somlói borok kóstolásáért cserébe felajánlásokat fogadnak
el a celldömölki Mentőállomás javára.
»MARICS SÁNDORNÉ ÉS AZ EGYESÜLET TAGJAI
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Fülöp Emerita emlékére
Csak látásból ismertem,
nem voltunk ismerősök
sem a legnézettebb közösségi oldalon. Utólag
látogattam meg az oldalát, s rá kellett jönnöm, hogy két képet
biztosan készítettem a
„kicsi” lányról. Március 29-én sokkal többet,
az emlékére szervezett motoros megemlékezésen. Bár ne kellett volna. Még most is
– tudva a történteket – megfog a csibészes
mosolya, elismerésre késztet szenvedélye,
a motorozás szeretete. Családja döntése,

már tudom, az ő döntése is lett volna – másik hat ember életét menti meg – s ez nem
általános gyakorlat. Tiszteletet érdemel ez
az elhatározás, s Emi is tovább él egy picit
máshol, másokban.
Szüleit idézem: „Emerita nem csak nagyszerű gyerek volt. Jó tanuló, emelt szintű
matekra járt, ami a kedvence volt, ősszel,
németből nyelvvizsgázni akart, nyelvtanárhoz járt. 8 éve néptáncolt, Böbi imádta, Emi
is őt. Építészmérnök akart lenni. Rengeteg
barátja volt, mert ő mindenkit magához engedett, mindenkiben látott valami jót, rosszindulatot feltételezni sem tudott senkiről.”

Utolsó alkalommal egy kört akart menni,
mert neki a motorozás volt a szabadság,
a pihenés, a kikapcsolódás, de mindig a
szabályokat betartva motorozott. Nem
tudom, van-e a mai motoros fiataloknak
„kultusz-filmje” – a szerző korosztályáé a
Szelíd motorosok c. amerikai film volt, s
abban is a legendás Steppenwolf - Born
to Be Wild c. dala, teljes mértékben ezt
az életérzést szólaltatja meg. Emerita
nagyszerű lány volt, az emlékére szervezett nagy, motoros felvonulás szép gesztus, és talán országos viszonylatban is
egyedülálló megmozdulás volt a társaktól, barátoktól. Emlékeinkben mindig élni
fog a „kicsi” lány.
»GYI

Filmforgatás a Doni tragédiáról
Nézem a Don kanyar térképét, s az
átlagosnál hűvösebb tavaszon is nehéz elképzelni az orosz telet, 1942-43
– embert, katonát, életet nem kímélő – kegyetlen telét. Hallgatom Bárány
Krisztián mikrofonja, a forgatócsoport
kamerája előtt a háborúra emlékező celli
szemtanúkat, hallom a Voronyezsen kívül eddig számomra ismeretlen településneveket, amelyeket már örökre meg
fogok jegyezni. Sztorozsevoje, Gyevica,
Oszkino…

Három József jött el a forgatásra. Szimedli
József, Kazári József és Nagy József. Ketten –
egészségi állapotuk miatt – nem tudtak részt
venni a forgatáson – Németh Lajos és Mars
János. Bizonyosan az utolsó utáni pillanatban
forgat a kamera, rögzíti a hangokat a mikrofon, készül a kordokumentum, amely sokáig nem készülhetett el. Nem célja ennek a
tudósításnak ítéletet alkotni második világháborús részvételünkről, egy célja van, az
emlékek, sorsok, történések megörökítése.
Hallgatom a három Józsefet, és csodálkozom
az emberi emlékezet képességein, mintha
szemem előtt történne minden. Sokat megéltek, sokat szenvedtek, és itt vannak közöttünk, végre megszólíttattak. Történeteket
mesélnek, fényképeket, dokumentumokat
hoztak, amelyeket évtizedekig őriztek. Németh Lajos papírra vetette emlékeit, ame-

lyek alapján szinte már filmszerűen láthatja
maga előtt a történéseket az olvasó. S most
egy film készül, már nem az első, mert ez
a forgatócsoport már feldolgozta a második
világégés egy hősi mozzanatát. Játékfilmes
elemekkel „fűszerezett” dokumentumfilmet
készített a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Katonai
Filmstúdiója, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztállyal való
együttműködésben. A helyszín Erdély, a
Gyergyói-medence. A történések időpontja
1944 ősze. A szereplők a magyar királyi 65.
székely honvéd határvadászcsoport veteránjai. „Erdély visszacsatolása után, 1940-től
Gyergyó vidéke is a Magyar Királyi Honvédség által megszállt terület volt” – idézi Nagy
József a történelmet. „A honvédség helyi
alakulatokat hozott létre, köztük a gyergyótölgyesi 21. határvadász-zászlóaljat, és három székely határőrzászlóaljat. Ezek alkották
a magyar királyi 65. határvadász-csoportot,
amely 1944 szeptemberében a szovjet csapatokkal vette fel a harcot. Ezekben a katonai szervezetekben székely apák és fiúk
együtt küzdöttek és gyakran együtt haltak
hősi halált.” Bárány Krisztián újságíró a film
forgatókönyvírója és társrendezője. 2005ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatójaként ismerkedett meg
Nagy Józseffel, és rajta keresztül a 65. határvadászcsoport történetével. A két egyetemista akkor és ott úgy döntött, a témát
fel kell dolgozni, talán egy filmnek kellene
születnie.
http://www.honvedelem.hu/cikk/43532_
kereszthegy
A Kereszthegy című film, a Youtube filmes
portálon teljes egészében megtekinthető. S
film készül a mieinkről – a vasi, celldömölki
résztvevőkről is – amelyet ugyanígy érdemes lesz megnézni. Mert emlékezni kell, s
vigyázni, hogy mi – a ma élők – akik háború
nélkül nőhettünk fel – tovább adhassuk a

mai fiataloknak a béke fontosságát. Tisztelet, főhajtás a köztünk élő hajdani katonáink
előtt, akik szemernyi harag nélkül idézik fel
a poklot, a tragédiát, a szenvedést, amelyet
átéltek, s magukban hordtak egy életen át.
»GYURICZA IMRE

Felhívás
Kérjük azokat, akiknek a balatonrendesi táborozás(ok)ról származó feleslegessé vált relikviái (fényképek,
dokumentumok stb.) vannak, szíveskedjenek a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárába
Szemenyei László nevére bevinni.
A dokumentumok a balatonrendesi
tábor feldolgozásához szükségesek.
A feldolgozás után a dokumentumokat igény szerint visszaszármaztatjuk.
Határidő: 2015. május 15.
»SZEMENYEI LÁSZLÓ
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Megyei kitüntetés az életen át tartó szakmai elhivatottságért
Vas Megye Közgyűlése minden évben
március 15-e alkalmából megyei kitüntetéseket adományoz az arra érdemeseknek. Az ünnepi ülésnek idén a Megyeháza
adott otthont, ahol Majthényi László, a
megyei közgyűlés elnöke, dr. Kondora
Bálint, a közgyűlés alelnöke, valamint dr.
Balázsy Péter, megyei főjegyző adta át
az elismeréseket, azoknak, akik a megye
fejlődéséért, kulturális, gazdasági gyarapodásáért sokat tettek. Celldömölkről
Vas Megye Önkormányzatáért Egészségügyi Tagozata elismerésben részesült dr.
Bérdi Gusztáv háziorvos.

»Mikor és hogyan kezdődött az orvosi pályafutása?
– 1961
szeptemberében avattak orvossá
Pécsett. A belgyógyászaton szerettem volna
elhelyezkedni, de végül
a szülészetre kerültem, és a későbbiekben
meg is szerettem, négy évig dolgoztam itt.
Ezután – családalapítás miatt – váltanom kellett, ezért aztán 1964-től körzeti orvosként

folytattam a pályafutásom, amit szintén nagyon megkedveltem, és ebben is dolgoztam
egészen 1979-ig. 1979. július elsején költöztem Celldömölkre. Ez egy éles váltás volt,
mivel korábban körzeti orvosként mindenféle esetet elláttam, a szájsebészeti problémáktól kezdve a komoly sérülésekig, itt
viszont korlátozódtak a feladataim, ráadásul
eleinte kevés betegem is volt. De hamarosan sikerült a beilleszkedés, sokat köszönhetek Limpár Józsefnek, akinek a segítségével
telket is találtunk a családommal a városban, 1981-ben pedig már fel is építettük
a családi házunkat. 1997-től pedig újabb
váltás történt a szakmai életemben, azóta
vállalkozó orvosként folytatom a munkámat az egészségügyben. A munkám mellett
természetesen nagyon fontos számomra a
családom. Évekkel az első feleségem halála
után, 1996-ban újranősültem. Két fiam van,
az egyik programozó mérnök, a másik pedig
fogorvos. Van három unokám, és már három
dédunokám is, ketten közülük már általános
iskolás korúak, a harmadik még óvodás.
»Milyen érzés egy életen át az egészségügyben dolgozni, milyen tapasztalatokat,
elismeréseket szerzett az elmúlt évek alatt?

– 2011-ben vehettem át az aranydiplomámat, és még mindig, 80 évesen is aktívan
dolgozom, és míg az egészségem engedi,
fogok is dolgozni. Egész életemben orvosként tevékenykedtem, szeptemberben lesz
55 éve, hogy gyógyítok, soha nem tudtam
volna más pályát elképzelni magamnak.
Habár kezdetben a celldömölki városi körzet
nagyon más volt, mint amit megszoktam,
már nem folytathattam olyan sokrétű munkát, mint előtte, de mostanra nagyon megszerettem, és úgy érzem, hogy a város is
befogadott. Sok betegem van, és sok pozitív
visszajelzést is kapok tőlük. A megyei kitüntetést már másodszor sikerült elnyernem:
először 1979-ben, most pedig 2015-ben.
Ezúton is köszönöm a város önkormányzatának, hogy érdemesnek talált a felterjesztésre, és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy
megkaphassam az elismerést. Harminc éve
dolgozom már a településen. Egy orvosnak
mindenhez kell egy kicsit értenie, ezért is
igyekszem folyamatosan tanulni, szinten
tartani a tudásomat a fejlődő orvostudománnyal. Addig fogom csinálni, amíg csak
bírom, számomra ez nem csak egy munka,
»NN
hanem szenvedély is.

„Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek a családok legfontosabb pillanataiban”
A március 15-i megyei ünnepségen
szintén kitüntetésben részesült Brennerné Gorza Mária, a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője, népesség-nyilvántartó. Ő a Vas
Megye Önkormányzatáért Közigazgatási Tagozata elismerésben részesült.

»Milyen út vezetett az
anyakönyvvezetői pozícióig, mikor és hogyan
kezdte pályafutását?
– Gyors- és gépíróként
végeztem a középiskolában, ez az eredeti
szakmám. A házasságom révén kerültem Celldömölkre, itt a
Városi Tanácsnál találtam munkahelyet
magamnak, ami aztán véglegesnek is bizonyult. Kezdetben természetesen gyorsés gépíróként tevékenykedtem, aztán
szociális ügyintézői képesítést is szereztem, hat évig ezen a területen folytattam
a pályámat, majd ezt követően lettem
anyakönyvvezető. Ezalatt az idő alatt
természetesen folyamatosan tanulnom
kellett, először elvégeztem a szakmához
szükséges tanfolyamot, majd 2006-ban a
Corvinus Egyetem államigazgatási szakán
diplomát szereztem. Nagy döntés volt,

hogy annyi év munka után a továbbtanulás mellett tudtam határozni.
»Hogyan jellemezné a munkáját, mit az,
ami ennyi éven át a pályán tartotta?
– 22 éve dolgozom anyakönyvvezetőként
és népesség-nyilvántartóként. Ez az államigazgatásnak azon része, amit szeretek csinálni. Köztisztviselőként sok mindenbe bele
kell folyni, a választásokba, a különböző
felmérésekbe, de úgy érzem, hogy ez áll
a legközelebb a személyiségemhez. Szeretek emberekkel foglalkozni, ez egy olyan
szakterület, ahol részt vehetek a családi
élet legfontosabb pillanataiban, születéseknél, névadásoknál, házasságkötéseknél és
természetesen a haláleseteknél is. A 2014
júliusában bevezetett új, elektronikus anyakönyv nagy változást eredményezett a szakma számára. Megszűnt a papíralapú vezetés,
mostantól minden adatot elektronikus úton
kell kezelnünk. Eleinte nehézséget jelentett
az átállás, de aki lelkiismeretesen állt hozzá,
és igyekezett elsajátítani az új rendszert, az,
úgy gondolom, mostanra megszokta. A határok megszűnése után nagyon sokan mentek külföldre, ennek köszönhetően pedig
rengeteg anyakönyvi esemény is történik
külföldön. Az efféle ügyintézések lebonyolításához szükséges a nemzetközi szabályok
és rendeletek ismerete, alkalmazása, ez is

folyamatos tanulást igényel. A munkám legszebb része kétségtelenül a házasságkötés,
a mások örömében való részvétel. Ez feltölti
az embert, így természetes, hogy még szebbé akarjuk tenni a számukra oly fontos pillanatot. Az évek alatt közel 1000 házaspárt
kötöttem össze, nagyon sok emlékezetes
pillanat társul ezekhez az eseményekhez.
Számos külföldi esküvőn is volt szerencsém
részt venni, volt tunéziai, lengyel, indiai, pedig Celldömölk csak egy kisváros. Az egyik
legszebb élményem egy olasz esküvőhöz
fűződik, magával ragadó volt az emberek
nyílt öröme, az esemény alatti folyamatos
tapsvihar. Sok külső helyszínen is voltam,
például a Ság hegyen is kötöttem esküvőt,
nagyon szép esemény volt. Vannak persze
szomorú élmények is, mikor otthon, családi körben, ágyban fekvő beteghez hívnak
házasságkötésre, és volt már részem közeli
halállal fenyegető veszély miatti házasságkötésben is.
»Hogyan reagált a megyei kitüntetés elnyerésére?
– A kitüntetés nagyon váratlanul ért, nem
számítottam rá, viszont nagyon nagy megtiszteltetést jelent. Úgy érzem, hogy ezzel
elismerik azt a szakmai tudást és elhivatottságot, amellyel a munkámat végezni igyekszem. Nagyon örülök neki.
»NÉMETH NÓRA
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A rendező: Erdélyi János
Dokumentumfilm a háború mindennapjairól
Március 29-én mutatták be Erdélyi
János, dukai származású rendező legújabb filmjét A háború mindennapjai
címmel. A Kemenesalján forgatott
dokumentumfilm a világháborút átélt személyek visszaemlékezései,
elbeszélései alapján eleveníti meg
az 1945-ös eseményeket az oroszok
bevonulásáról, a szovjet csapatok
barbár tetteiről, az ukrán táborok
mindennapjairól.
Március 29-én a dukai származású Balázs
Béla-díjas
rendező,
Erdélyi János legújabb
filmjét mutatták be
a KMKK színháztermében. A háború
mindennapjai I-II. személyes történeteken keresztül tárja fel
az 1945-ös kemenesaljai eseményeket.
A háborút megélt helyiek saját élményeik alapján számolnak be az oroszok
bevonulásáról, a szovjet csapatok barbár tetteiről, az ukrán táborokkal való
együttélésről. „Több olyan filmem volt
már, ami nem nekem jutott eszembe”
– mesélt legújabb filmjéről a rendező,
Erdélyi János. „Amikor Majthényi László, a film szakértője és kezdeményezője
felkért, hogy rendezzem meg a dokumentumfilmet, megnéztem az anyagot,
és rájöttem, hogy azokról a táborokról,
amelyekről ő egykor írt, ma már csak
nagyon keveset tudunk. Ezért is gondoltam úgy, hogy lennie kell egy dokumentumnak arról, hogy mit jelentett
1945, mit jelentett a háború a szülőföldünkön.” A film ötlete Majthényi László
egyetemi docenstől, a megyei közgyűlés
elnökétől származik, aki hosszas kutatómunkával készített kordokumentumot
az 1945-ös kemenesaljai eseményekről.
Így kérte fel a film megvalósítására a
szintén helyi származású Erdélyi Jánost.
„Az alapnehézséget az jelentette, hogy
mindeközben elmúlt 70 év. Azok, akik
felnőttként tudnak ezekre az eseményekre emlékezni, bizony már 90 felé
járnak. Sajnos nagyon kevesen élnek
már közöttünk. Hála istennek, hogy sikerült a 97 éves nagynénémet megszólaltatni, aki sok dolgot elmondott a múltról.
Amikor ez a vetítés zajlik, akkor március
29-e van, március 27-28-án vonultak be
a szovjet csapatok Kemenesaljára. Ezt az
úgynevezett felszabadulást ünnepeltük
hosszú éveken keresztül, a dicsőséges

szovjet hadsereget. Persze tudtuk róla,
hogy azért ez egy picit hazugság. Ezután
a film után pedig azt is mondhatjuk, főként a kemenesaljaiak szemével, hogy
ez nem is olyan kicsi hazugság. Hogy
kik érkeztek meg a Kemenesaljára? Egy
lerongyolódott, vodkával megerősített
szerencsétlen ármádia, akik loptak, raboltak, erőszakoskodtak. A legnehezebb
része viszont a személyes szál volt, elmenni a saját falumba, és 58 évesen
megtudni olyan dolgokat, amivel korábban nem voltam tisztában a saját családomról. Április 4-ét és a felszabadulást
örökös hazugság és hallgatás leplezte.
Ennek a hallgatásnak egy része önvédelem volt. Önvédelem volt azért, mert
ha akkoriban valaki egy gyűlésen, vagy
akár csak egy kocsmában elmondta volna, hogy az én nagyapámat csak úgy
agyonlőtték a szovjet katonák, az valószínűleg börtönben végezte volna. Nem
is beszélve a nők megerőszakolásáról, a
rablásokról és az egyéb szörnyűségekről.
Úgy gondolom, hogy ez a film nem más,
mint egy kicsit kései tényfeltárás. Hogy
családjaink és öregjeink számára mit jelent, azt pedig talán József Attila szavai
írják le a legjobban: „Magadat mindig
kitakartad, sebedet mindig elvakartad.”
Számomra erről szól a film, és épp ezért
remélem, hogy a nézők számára egyfajta feloldozást fog hozni, hogy méltón
emlékezzünk a háború minden áldozatára, köztük a családom tagjaira is.”
A március 29-i filmbemutató teltházas
közönség előtt zajlott. A vetítés előtt az
est házigazdája, Ambrus Lajos, József Attila-díjas író külön köszönetet mondott a
film szereplőinek, akik vállalták, hogy a
kamerák előtt elevenítik fel háborús emlékeiket. Majd a bemutató díszvendége,
a Kossuth-díjas és Európai Filmdíjas rendező, Gyarmathy Lívia méltatta Erdélyi
János munkásságát, és azt az elszántságot és kitartást, amely egy ilyen nehéz,
borzalmakkal teli téma vászonra viteléhez szükséges: „Az embereknek általában elegük van már a politikából, a II.
világháborúból és abból a dulakodásból,
ami az emberek között van. Csak akkor
van egy filmnek esélye, hogy megnyerje
az embereket és felkeltse az érdeklődésüket, ha olyan minőségben van megcsinálva, hogy az ember megláthat benne
olyan dolgokat, amiket egyébként nem
tudott volna észrevenni. Ez egyszerűen
a minőségtől függ. Valamirevaló filmet,
de még vígjátékot sem lehet úgy csi-

nálni, hogy a téma mélyén ne legyen
konfliktus. Konfliktus nélkül nem lehet
filmet csinálni. És minél nagyobb és
erősebb ez a konfliktus, annál nagyobb
esélye van arra, hogy meg tudja nyerni
a nézőjét. Azért kell a II. világháborúval
kapcsolatos filmeket készíteni a jelenben is, mert egy csomó problémának a
gyökere valahol a világháborúból, vagy
azt megelőzően indul. A társadalmunk
rettenetesen megosztott. Most készítettem el a turul-szoborról szóló filmemet
Tér címmel, akkor tapasztaltam, hogy
hiába múltak el évtizedek, mégis olyan
indulatok dúlnak még mindig az emberekben és az emberek között a különböző politikai nézetek miatt, vagy csak
mert máshogy érintette az elmúlt tíz,
húsz vagy ötven év, amit nem tudnak
elfelejteni. Érzelmileg nagyon befolyásoltak. Én hiszek az időben, de ez az idő
nem egy-két évben számolható. Jancsival mi kollégák voltunk a filmgyárban,
illetve némiképpen a televízióban is. Azt
tudom, hogy Jancsi egy nagyon őszinte
ember, nem hazudik. A filmeknek nagy
baja az is, hogy bizonyos cél, vagy háttér érdekében csalnak és hazudnak. És a
néző nem hülye, pontosan tudja, ha hazugság van a filmben. Hiszem azt, hogy
szembe kell nézni a problémákkal, és
őszintén kell róluk beszélni. Aztán hogy
ez felkavar bizonyos emberi érzelmeket?
Hát felkavar! Az egész élet olyan, hogy
az embert mindig felkavarja valami.” A
film Erdélyi szülőfalujában, Dukán, a film
szakértőjének, Majthényi Lászlónak lakhelyén, Egyházashetyén, valamint a környező településeken, így többek között
Celldömölkön is forgott. Emléket állít a
háborúban elesett magyar katonáknak,
a kemenesaljai lágerekből a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyoknak, és fájdalommal emlékezik a falvakból deportált
zsidókra.
»NÉMETH NÓRI

Celldömölkön
az Átrium
Társasházban
(Vasvári Pál
utcában) 36 nmes üzlethelyiség
kiadó vagy
eladó.
Érd.:
06 20 9120 796
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„Mire az ember tudja az életre a megoldást, már nincs ideje megélni”
Folytatódik a Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület Közéleti Kávézó sorozata. Március 27-én Koncz
Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színész-rendezőt látta vendégül az
egyesület.
A Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület Közéleti Kávézó sorozatában
lehetőséget nyújt a celli közönségnek,
hogy megismerkedhessenek helyi kötődésű hírességekkel, meghallgathassák
beszámolóikat, feltehessék kérdéseiket.
Az egyesület legutóbb novemberben két
világhírű olimpiai bajnokot látott vendégül, dr. Hegedűs Csabát és dr. Faragó Tamást. Március 27-én pedig a szintén helyi
kötődéssel is rendelkező Koncz Gábor
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendezőt hívta meg egy csésze kávé mellé.
A 76 éves színművész pályafutása során számos területen kipróbálta magát,
dolgozott film- és színházi színészként,
valamint tevékenykedett rendezőként
is. „Az a lényeg, hogy mit játszol, hol
és hogyan” – válaszolt a szakmáját érintő kérdésekre a színész. „Hogy milyen
karaktert alakítunk, hiszen mégis csak
ehhez értünk, az emberi lélekhez. Mi a
lélekkel dolgozunk. A kollégáimnak is
mindig mondom, mikor rendezek – most
is rendezek egyébként – demokrácia

van. Ez azt jelenti, hogy ők is szólhatnak,
bár a bíró továbbra is én maradok sárga
és piros lappal a kezemben, tehát dönteni én döntök a fontosabb kérdésekben.
De motiválni kell őket, és szerencsére
nagyon szeretnek velem dolgozni a fiatalok, mert hát én is úgy tanultam a
szakmát a nagymestereimtől, Várkonyitól, Ádám Ottótól, akiknek nagyon sokat
köszönhetek. A baj az, hogy mire az ember tudja az életre a megoldást, addigra nincs ideje megélni. Sokat szeretnék
még dolgozni, jelenleg is próbálok az
Újszínházban IV. Bélát, és rendezek egy
másikban. Úgyhogy én addig vagyok,
amíg dolgozom.” Koncz Gábor péntek
este hat órakor látogatott a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár aulájába, ahol teltházas közönség fogadta.
A találkozó első felében a színművész

Játék a kastélyban
Molnár Ferenc neve a kevésbé olvasott
emberek körében is ismerősen cseng,
hiszen legalább egy művével mindenki
találkozik élete során, mely általában a
Pál utcai fiúk. Molnár Ferenc írói, drámaírói tevékenysége azonban ennél
számottevően sokrétűbb, zsenialitását
több formában is ki tudta bontakoztatni
élete során, így az irodalom és színház
kedvelői több síkon is találkozhatnak
munkáival, melyek közül számos a mai
napig kiválóságnak számít a XX. század
magyar művei között. Ezek közé tartozik a Játék a kastélyban című vígjáték
is, mely 1926-ban jelent meg először.
A darab, mely a színészek álma és rémálma is lehet – hiszen mesterségüket,
munkafolyamataikat, életüket mutatja
be komikus elemekkel tűzdelve – a mai
napig nagy népszerűségnek örvend a
nézők és a szakma körében is. A színdarab bevezető jelenete szerint adott két
szövegíró és egy zeneszerző, akik épp
egy varázslatos olasz tengerparti kastélyba érkeznek azzal a szándékkal,

hogy közöljék az épületben megszálló
primadonnával, hogy elkészült a rég
várt operett, melynek főszerepében ő
tündökölhet. Az élet azonban nem ilyen
egyszerű egy gyönyörű kastélyban sem.
A három férfi – köztük a színésznő vőlegénye – meglepődve konstatálja, hogy
a művésznő éppen egy fénykorán már
jócskán túljutott, ismert színésszel múlatja az időt. Hogyan is lehet megoldani
egy ilyen bonyolult helyzetet a lehető
legminimálisabb károkozással? Természetesen egy drámaíró segítségével. A
2011-ben létrejött pápai S. K. Társulat

önálló estjéből tartott ízelítőt az érdeklődőknek, előadásában kortárs alkotók
prózarészletei elevenedtek meg. A produkció után az egyesület elnöke, Fehér
László beszélgetett a színésszel művészetről, karrierről, családról és hobbiról.
A színművész közel 350 filmet forgatott,
melyeknek csaknem a felében főszerepet is játszott. Koncz Gábor elárulta,
hosszú pályaúttal a háta mögött jelenleg
is aktívan tevékenykedik a pesti színházi életben. „Nagyon sok kalandfilmet
játszottam, de tulajdonképpen mindig
is a tisztaszívű vagányokat szerettem,
mint például a színházi alakítások közül
a Kakukkfészek, amelyben tíz évig játszottam McMurphyt. A filmes karakterek
közül pedig szintén nagyon szerettem a
paraszthősöket, amiket Fábry rendezett.
Van egy egészséges önbizalmam, tudom, hogy ezeket a filmeket még ötven
év múlva is fogják játszani. Archiváltam
mindent, megvan a teljes filmgyűjtemény, és bízom benne, hogy ha majd
az unokáim felnőnek, büszkék lehetnek
a nagyapjukra.” A találkozó végén a közönség is feltehette kérdéseit a színművésznek, aki a személyét és a pályáját
egyaránt jellemző közvetlenséggel válaszolt az érdeklődőknek. A Közéleti Kávézó estje ezúttal is autogramosztással és
fotózással zárult.
»NN
alapító tagja, M. Varga Veronika ebbe a
történetbe szeretett bele első olvasásra,
majd addig győzködte társait, mígnem
sikerült rávennie őket, állítsák színpadra
e méltán elismert remekművet. Elsőként
március 28-án Celldömölkön a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
Színháztermében láthatta a nagyérdemű
az S. K. Társulat színészeit e darabban.
A két felvonásban előadott anekdota
elnyerte a nézők tetszését, a premier
után tolmácsolásukban a térség több településére is megérkezik a közeljövőben
Molnár Ferenc klasszikusa.
»NÉMETH ALÍZ

Megfejtés
Előző számunk helyes megfejtése:
Ötféle kolbász kapható az üzletben.
A szerencsés nyertes:
Lipovics Elvira 9500 Celldömölk, Sági
u. 18/b 3/8.
Nyereményét átveheti a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
recepcióján. Gratulálunk!
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A költészet napjára
Berzsenyi Dániel hátrafordul
Hátratekerni fejet, amelynek a fellege átok:
izzana vörösen e kráter, amibe belelátok –
mint Euridike, a Ság teteje a horizonton,
visszalesek, s egy nagyipari kőgyalu beleroncsol.
Balra poros akácok, a tavaszi vetések,
jobbra hegyorom, a nagy esteli napra kinézek,
hátralesek, a nagyipari kőgyalu beleroncsol,
mint Euridike, a Ság teteje az északi horizonton.
Tört kövek, amiket a föld, ha ki akar, újra kiforral:
fönn Rezi maradéka s a Tátika rengetege a rommal.
Mint Euridike, a Ság teteje a horizonton,
visszalesek, figyelem, a nagyipari kőgyalu beleroncsol.
Hallani: sír Rezi falai között ma is a bucsutivornya.
Hogy az ipari s a francia forradalom, a Panama-csatorna,
és Euridike, a Ság teteje a horizonton,
visszalesek, figyelem: a nagyipari kőgyalu beleroncsol.
NAGY ISTVÁN BERZSENYI IHLETTE ALKOTÁSA

Vese alaku a hold a somogyi felleges égen,
oda tartok alája, lovaim, és valaki, ki tán feleségem,
míg Euridike, a Ság teteje a horizonton,
visszalesek, s egy nagyipari kőgyalu beleroncsol.

»LANCZKOR GÁBOR

A celldömölki kötődésű Gérecz Attila-, Faludy-, Junior Primaés Gundel-díjas író és költő 2015 októberében lesz a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtárának vendége.

Sikerek, eredmények a Celldömölki Városi Általános Iskolában
A tehetséggondozásnak, az egyéni képességek
kibontakoztatásának
nagy
hagyománya van a városi iskolában. A folyamatos magas színvonalú munkát a versenyeken, vetélkedőkön elért kiemelkedő
eredmények is igazolják. Az előző tanévben is számtalan országos, megyei és tankerületi sikerről adtunk hírt. Most az idei
tanév eddigi eredményeiből emeljük ki a
legjobbakat.
Ősszel a Bolyai Matematika Csapatverseny
22 induló csapata között a nagyon előkelő 4. helyezést érték el a 8. a osztályosok:
Szabó Tamás, Végh Vanda, Remport Donát
és Szakács Rebeka. A több éves alapos
munka eredményeként (5. osztályos koruk
óta 2 harmadik, 2 negyedik helyezéssel) a
megye legjobbjai közé tartoznak, nyolc-tíz
szombathelyi iskola tanulóit megelőzve.
A diákok az idei versenyre is dr. Pörneczi
Károlyné tanárnővel készültek. A Bolyai
Anyanyelvi Csapatversenyen 2 megye (Vas
és Zala) diákjai versenyeztek. Az általános
iskolai kategóriában a celldömölkiek 7. és
8. évfolyamos tanulói a díjazottak között
végeztek. Mindkét csapat a 8. helyezést
szerezte meg, a két megyéből évfolyamonként induló 21-21 csapat közül. A 7. a
osztályos csapat tagjai: Bartos Kata, Bella
Szabina, Tóth Tíra és Zámbó Jázmin. Felké-

szítő tanáruk: Bálintné Wendler Ágnes. A
8. a osztályos diákok: Szabó Tamás, Végh
Vanda, Remport Donát és Tarczi Zsolt. Őket
Küllei Katalin tanárnő készítette fel.
A matematika versenyekből kiemeljük Szabó Tamás teljesítményét. Éveken keresztül
nemcsak csapatban, hanem egyénileg is
magas színvonalon teljesített. Tamás a
Varga Tamás Matematika Verseny megyei
2. helyezettje lett. Felkészülésében dr.
Pörneczi Károlyné közreműködött. Egyéni teljesítményben Végh Vanda szintén
kiemelkedőt alkotott éveken keresztül.
Ebben a tanévben a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei 2. helyezettje
lett. Így az országos versenyre nevezett
146 tanuló közül 8.-ként jutott a döntőbe.
Hartmanné Fekete Ildikó tanárnő segítette
a felkészülésben. Vanda a 7-8. évfolyamosok Országos Történelem Versenyén
megyei 8. helyezést ért el. A versenyre
Horváth Györgyi tanárnővel készült fel.
A tankerületi német nyelvű szavalóversenyen 3. helyezést ért el Imre Alexandra
Boglárka. Felkészítő tanára Kovács Ernő volt.
Tankerületi Biológia-kémia-természetvédelmi csapatversenyt rendezett a Berzsenyi Dániel Gimnázium. Az általános iskola
diákjai itt is dobogós helyezéseket értek el.
A 2. helyezett 8. a osztályos csapat tagjai:

Hujber László, Takács Áron, Tarczi Zsolt, míg
3. helyezett a Horváth Panna, Jóna Jázmin,
Lendvai Kevin alkotta 8. b osztályos csapat
lett. A megmérettetésre kémia tanárukkal, dr. Pörneczi Károlynéval készültek fel
a gyerekek.
Az előző évhez hasonlóan „Karácsonyra
várva” címmel országos anyanyelvi, irodalmi levelezős csapatversenyen vettek részt
a városi iskola diákjai. E verseny eredményei:
Országos 5. helyezett lett: Deutsch Nóra,
Gelesits Luca, Lecsek Luca, Németh Eszter,
Papp Laura 5. osztályos csapata. Felkészítő
tanáruk: Kovácsné Hegyi Edit és Berzsenyi
Lilla tanárnők.
Országos 7. hely: Pál Kata, Horváth Anna,
Talabér Bianka, Dobány Dina, Tóth Anett
5. a osztályos tanulói csapata. Felkészítő
tanáruk: Szabóné Nagy Henriette tanárnő.
Országos 8. hely: Csihar Anna, Gáncs Klaudia, Bíró Tícián, Szajkovics Patrik, Molnár
Erik 7. c osztályos csapata. Felkészítő tanáruk: Berzsenyi Lilla tanárnő.
A tanév utolsó hónapjai (április, május)
tartogatják a legtöbb versenyt, vetélkedőt,
amelyekre szaktanáraikkal szorgalmasan
készülnek a diákok. Gratulálunk az elért
eredményekhez, és várjuk a további sikereket.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Részt szokott venni a helyi fesztiválokon?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Borsodi
Gábor

Feleségemmel
Alsóságon
élünk, ha van időnk, eljárunk
a helyi fesztiválokra, rendezvényekre. Minden évben kimegyünk az Alsósági Tavaszi
Napokra és a búcsúba, tavaly
pedig a Tulipán Fesztivált is
meglátogattuk. A rossz idő ellenére elnyerte tetszésünket,
idén is tervezzük, hogy részt
veszünk a programokon. Leginkább a zenés rendezvényeket szeretem, főleg azokat,
amelyeken a magyar nóta, a
mulatós könnyűzene, illetve az
operett műfaja kap nagyobb
hangsúlyt, így ha tehetem, eljárok a városi operett gálákra.

Szakos
Roland

Véleményem szerint az igényekhez mérten kevés hagyományőrző, kulturális jellegű
rendezvényünk van, illetve
fontos lenne a meglévők színvonalának javítása. Szívesen
látnék több rock koncertet nevesebb fellépőkkel, bár tudom,
hogy ezek költsége magas. A
szüreti felvonuláson minden
évben részt veszek lovas felvonulóként, tavaly pedig kilátogattam a Tulipán Fesztiválra
is mint néző. Maga az ötlet
tetszik, idén is ki fogok menni,
remélem, a rendezvény eléri
célját és az időjárás idén kedvező lesz.

Kazári
Attila

Külföldi munkavállalásom miatt keveset tartózkodom Celldömölkön. 3 hetente járok
haza általában, így nem igazán tudok részt venni a helyi
kötődésű
rendezvényeken.
Amíg azonban itthon laktam,
rendszeresen kimentünk baráti
társasággal a Cell-Cup programjaira, illetve a Vulkán Football Fesztivál eseményeire is.
Azt vettem észre, hogy egyre
kevesebb a különböző sportágakkal kapcsolatos rendezvény
Celldömölkön, ami nagy kár,
mert nagyon szerettük őket, jó
lenne, ha ismét lennének ilyen
jellegű programok.

Dénes
Ádám

Mivel nem szeretek már annyira nagy tömegben szórakozni,
így a nagy, országos fesztiválokkal szemben előnyben részesítem a helyi eseményeket,
kisebb házibulikat, baráti kör
által szervezett programokat,
fürdőzéseket,
sörözéseket,
nem zárkózom el azonban
teljesen a nagyobb embertömeget megmozgató rendezvényektől sem. Én is külföldön
dolgozom, így mikor itthon
vagyok, mindig kimegyünk
a szabadtéri programokra a
barátokkal, ezek általában jó
hangulatban telnek, szép emlékeket idéznek.
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A bronzérem a tét Egyesületi sikerek a lovassportban
STK Dr. Casl Zagreb (horvát) – Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka 6:1
Asztalitenisz Férfi Klubcsapatok Szuperligája elődöntő visszavágó, Zágráb.
Páros: Japec, Zeng – Fazekas, Kosiba 3:2
(-6, 8, 11, -5, 4). Reménykeltően kezdte a
mérkőzést a celli páros, hisz az első szettben magabiztos játékkal szerezték meg a
győzelmet. A folytatásban is szoros játszmák következtek, de az utolsó szettre elfogytak Fazekasék. (1-0)
Egyéni, 1. kör: Japec – Fazekas 3:1 (-11,
6, 11, 7) A celliek bajnoka jól kezdett, de
Tomislav Japec hamar összeszedte magát,
és visszavágott az alsósági vereségért. (20). Zeng – Ecseki 3:2 (-9, -5, 1, 3, 9) Ecseki,
akárcsak az első meccsen, ezúttal is szoros
csatában maradt alul. Hullámzó teljesítménye ellenére volt esélye a győzelemre.
(3-0). Kolarek – Kosiba 3:2 (0, -8, -6, 10,
6) Pocsékul kezdte az összecsapást Kosiba,
az első szettben még pontot sem tudott
szerezni. A következő két játszmában felcsillant a remény, hogy ismét legyőzheti
Kolareket, de a horvát játékos szinte önkívületi állapotban játszva, végül begyűjtötte csapata negyedik győzelmét. (4-0).
2. kör: Zeng – Fazekas 3:2 (-2, 10, 7, -9, 6)
Az idegek csatáját hozta ez a párharc, és
ezen az estén a hazaiak kínaija bizonyult
ebben jobbnak. (5-0). Japec – Kosiba 1:3
(-9, 6, -3, -8) A már tét nélküli meccsen
Kosiba megszerezte a celliek egyetlen
pontját. (5-1). Kolarek – Ecseki 3:0 (5, 1,
2) Ezúttal sajnos nem sok köze volt Ecsekinek a meccshez. Könnyedén nyert a horvát. (6-1).
Az alsósági sportcsarnokban aratott 6–4-es
győzelem után minimális előnnyel utazott
a horvát fővárosba a celli csapat. A mérkőzés sajnos nem indult egyenlő esélyekkel,
hisz a házigazda horvátok ezt a mérkőzést
a régi, a mostaninál kisebb labdával játszották. Ez nagyon zavaró volt a celldömölkieknek, hisz közel tíz hónapja nem
ezzel a játékszerrel folynak a küzdelmek a
honi bajnokságban, és a nemzetközi versenyeken. De sajnos nem ez volt az egyetlen bosszantó tényező ezen az estén, hisz
Fazekaséknak a bírói párossal is meggyűlt
a bajuk nem egy alkalommal. A viszonylag
sima vereséghez hozzájárult az is, hogy a
zágrábiak ezen az estén sokkal jobb paszszban voltak, mint az elődöntő első öszszecsapásán. 6–1-es győzelmével, 10–7-es
összesítéssel jutott a fináléba az STK Dr.
Casl Zagreb, ahol a horvát U21-es válogatottal találkozik. A Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka a bronzéremért meccsel
majd az osztrák Stockerau ellen.
»CSUKA LÁSZLÓ

Két éve alakult meg Celldömölk-Izsákfán
az ifj. Rozmán Ferenc Lovassport Egyesület
lovas iskola, amelynek célja a lovas sport
oktatása gyermekek számára, kicsiktől a
nagyokig, megismertetni és megszerettetni velük a lovakkal és lovaglással járó mindennapi élményeket. A lovaglás elősegíti a
helyes testtartást, javítja a mozgáskoordinációt, fejleszti a fiatalok mentális és fizikai teljesítőképességét. Az idei évben részt
vettek a Felső-Dunántúli régió Téli fedeles
lovarda versenysorozaton, ahol egyesületi
szinten értek el szép sikereket. A négyfordulós versenysorozat döntője alapján bajnoki eredmények születtek. A futószár I.
kategóriájában első helyezett lett Rozmán
Luca, második helyen végzett Szabó Dávid,
harmadik lett Majthényi Panna, negyedik
helyet sikerült kivívnia Varga Kirának. A
pontozás alapján II. kategóriában első lett
Kósa Tünde, második Rozmán Luca, harmadik Majthényi Panna, negyedik helyen végzett Szabó Dávid. Díjlovaglás kategóriában
első lett Vraskó Zsófia, második helyezett
lett Rozmán Tímea. Szintén díjlovaglásban a három jármódos kategória győztese

Rozmán Tímea lett. Az egyesület egyetlen
fogathajtó „A” kategóriás versenyzője,
Rozmán Tímea 2015-ben megkapta a FEI–
től (Nemzetközi Szövetség) a „zöld kártyát”, ezzel élete végéig kvalifikálódott a
nemzetközi szintű versenyekre. A magyar
junior válogatottból felkerült a felnőtt pónifogathajtó magyar válogatott csapatába.
Célkitűzése az idei évre a 2015. szeptember 3-6-ig Bredaban megrendezésre kerülő
pónifogathajtó világbajnokság. Az egyesület tagjainak felkészítését Kiss Pál oktató és
szakedző végezte.
»ÚK

Felemás sikerek a kosárlabdában
Kosáreső SE (Szombathely) – CVSE KSZ
57-52 (17-15, 14-8, 5-10, 21-19)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 14. forduló
Vezette: Kovács Zs., Svajda.
CVSE KSZ: Rozmán 10, Esztergályos 5, Németh 2, Orbán 7, SZABÓ 19/6.
Csere: Hérincs 3/3,Gaál T. 2, Csói 4.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Nagyon görcsös, erőltetett volt a támadójátékunk. Ráadásul egy mentálisan
erős és motivált csapattal találkoztunk,
amely akaratát ránk erőltetve megölte a
passzjátékunkat. Van min javítani…
CVSE KSZ – Büki TK 49-34
(13-6, 19-4, 6-8, 11-16)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 15. forduló
Vezette: Esztergályos, Kovács B.
CVSE KSZ: Szabó 7, Hérincs 9, Orbán 9,
Bíró -, Németh 6.
Csere: Lang Z. -, Lang S. 2, Rozmán 12,
Esztergályos -, Gaál T. 2, Csói 2.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Közönségszórakoztató mérkőzésen
magabiztosan győztünk. A kezdő csapat
ponterős játékának köszönhetően hamar
pályára léphettek a cserék, akik már több
hibával játszottak, de tartották a különbséget.

CVSE KSZ – Vasvári KSE 51-39
(15-16, 10-8, 8-8, 22-7)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 16. forduló
Vezette: Bognár, Sütő.
CVSE KSZ: Szabó 7/3, Lang S. 2, -, Németh
4, ROZMÁN 17, Csói 8.
Csere: Lang Z. -, Lang D. -, Esztergályos 7,
Bíró 6/6.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Sokáig halogattuk a mérkőzés eldöntését. Kezdetben keveset passzoltunk
és lazán védekeztünk, de a záró negyedben a helyére került minden. Annyit adtunk ki magunkból, amennyi feltétlen
szükséges volt.
S.A.K.K. (Sárvár) – CVSE KSZ 62-40
(17-10, 14-8, 17-7, 14-15)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 18. forduló
Vezette: Bognár, Tóth Sz.
CVSE KSZ: ROZMÁN 15, Bíró -, Németh 2,
LANG Z. 9/9, HÉRINCS 9/3.
Csere: LANG D. 3, Orbán-, Csói 2.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Különböző okok miatt, csak tartalékos csapattal tudtunk kiállni az amúgy
is nehéz mérkőzésre. A körülmények
hatása főleg a védekezésünkön látszott
meg, a támadó játék elfogadható volt.

12

uk_15_04_10.indd 12

2015.04.08. 2:36:59

Új Kemenesalja » 2015. 04. 10.

»SPORT

Egyre messzebb a mezőny
Celldömölk-Répcelak 5-0 (1-0)
Celldömölk, 300 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 20. forduló 2015. március
28.
Vezette: Gaál Ákos (Sándor Zoltán, Boda
György).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor,
Györkös – Boda (Virág 52. p.), Manganelli
(Mógor 73. p.), Szuh (Enyingi Márk 22. p.),
Enyingi Marcell – Németh J.(Szép 70. p.),
Pungor N. (Piri 63. p.). Edző: Koman Vladimir.
Répcelak: Horváth B. – Németh G., Balassa
(Varga 9. p.), Baranyai, Fazekas – Balogh
(Takács 73. p.), Tóth, Csordás, Horváth M.
(Dombi 22. p.) (Kovács 59. p.) – Tamási,
Pungor P. (Nyári 59. p.) Játékos-edző: Balassa Péter.
Góllövők: Németh József 2 (43. p. és 50.
p.), Virág Martin 2 (62. p. és 81. p.) és Piri
Balázs (86. p.).
Előmérkőzés: Celldömölk U21 – Répcelak
U21 5-0 (1-0) G.: Balázsi Krisztián, Horváth
Dominik, Czöndör Bálint, Lőrincz Gábor,
Heim Martin.
Mint később kiderült, az U21-es csapat
pontosan ugyanolyan kottából játszotta a
mérkőzését, mint a felnőtt csapat. Ugyanannyit is ért: három pontot és az első hely
megőrzését a tabellán.
Csepreg – Celldömölk 1-4 (1-2)
Söpte, 50 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 21. forduló 2015. április 5.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Tálai Kolos István,
Gyöngyössy Pál).
Csepreg: Csontos – Széles, Illés, Horváth,
Kis Nemes Milán – Pócza (Kincse 65. p.),
Sass (Büki 74. p.), Varga (Ravadich 73. p.),
Kis Nemes Máté – Molnár, Oláh (Farkas 78.
p.). Edző: Sass Dezső.

Kosaras emléktorna
Március 28-án immár 11. alkalommal került
megrendezésre a Hérincs Zsolt Kosárlabda
Emléktorna. A celldömölki kosarasok ezzel a rendezvénnyel őrzik fiatalon elhunyt
sporttársuk, Hérincs Zsolt emlékét. 2005 óta
minden évben szép számú nevezés érkeI M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Már az is elég kellene, hogy legyen, hogy
az újabb két soros mérkőzésén a két győzelmével begyűjtötte a csapat a maximális hat pontot, de ráadásként újabb kilenc
szebbnél szebb gólt osztott ki és még nagyobb ráadásként közvetlen riválisai összesen egy, illetve nulla ponttal zárták a két
hétvégét. A Király SZE ugyan az egy pontjával (a Kemenesalja a Cellt követően a
szombathelyiek otthonában is döntetlenezett, Vépen pedig kikaptak) megtartotta
a második helyét a tabellán, de hátránya
már kilenc pont, a Répcelak gyakorlatilag
a két vereségével (a Cell után a Vasvártól
is kikaptak) az ötödik helyre csúszva elbúcsúzott az aranyos céljaitól. Kettejük közé
a harmadik és a negyedik helyre felért viszont a Körmend és a Vép csapata, akiket
illik ezentúl kiemelt figyelemmel illetni,
főként azért, mert mindkét csapat ellen
vendégként lépünk majd fel rövidesen.
Az azért leszögezhető, hogy az aranyérem
sorsa a Celldömölk kezében van, de ahhoz,

hogy a nyakába is kerüljön, ugyanilyen
fegyelmezettséggel kell tovább menetelni. Visszatérve a két aktuális találkozóra,
a szokottnál nagyobb, de nem akkora,
amekkorát érdemelt volna érdeklődés
kísérte a Répcelak vendégjátékát. A vendégek nem a legjobb előjelekkel léptek
pályára és ezek az előjelek most nem is
hazudtak. Az első félidőt majdnem kihúzták gól nélkül, de Németh József nem sokkal a lefújás előtt tanítanivalón helyezett jó
16 méterről a hálójukba. A második félidő
elején ugyanő lőtt gólt, most kicsit meszszebbről, kihasználva a védők és a kapus
bizonytalanságát. Majd jöttek Virág Martin
percei és góljai, különösen a második volt
szó szerint telitalálat a jobb felsőbe. A kegyelemdöfést egy újabb csere, Piri Balázs
adta meg, aki rendszeresen góllal hálálja
meg azt a néhány tízpercet, amit a pályán
tölthet. A Csepreg elleni meccset a megyei
II. osztályú Söpte pályáján játszották, így
mindkét csapat idegenben és viharos szélben focizhatott. A külső körülményekhez a
celliek alkalmazkodtak jobban, no meg a
jobb játékerőt is ők képviselik, így a furcsa gólok meccsén végül is magabiztosan
nyertek. Az első találat Györkös Gáboré,
aki közelről fejjel volt eredményes, majd
Pungor Norbert emelésénél talán a szél
tolt annyit a labdán, hogy az asszisztens
jogosan intse be a gólt. A második félidő
közepén Németh József csavarta be úgy a
szögletet, hogy az a rövid oldalon a hálóba
kerüljön, majd megint Piri Balázs köszönte
meg úgy a becserélését, hogy egy maga
által szerzett labdát értékesített is, ezáltal
letudottá téve a találkozót. Tényleg unalmas lehet már olvasni, de megint két olyan
meccs jön, ami nagyon fontos a végkifejlet
szempontjából, április 11-én az a Rábapaty
lesz az ellenfél, aki ősszel két pontot elvett
tőlünk, majd jön az első számú ellenféllé
»DOTTO
fejlődött Körmend idegenben.

zik a Kemenesaljai Egészséges Életmódért
Alapítványhoz, és az utóbbi esztendőkben
tizenhat csapatos mezőny gyűlt össze az
Alsósági Sportcsarnokban. Az idei tornára
nem sikerült ennyi résztvevőt verbuválni,
így hét gárda csapott össze egymással a
körmérkőzések során. A végig sportszerű és
élvezetes meccseket hozó nap végén a Celldömölki VSE I. csapata emelhette magasba

a győztesnek járó trófeát, megelőzve a Büki
TK együttesét. A dobogó harmadik fokára a
sárvári S.A.K.K. állhatott fel. Azoknak sem
volt okuk a kesergésre azonban, akik nem
végeztek az élen, hisz igazi sportélménynyel gazdagabban térhettek haza. Végeredmény: 1. Celldömölki VSE I. • 2. Büki TK • 3.
S.A.K.K. • 4. Celldömölki VSE II. • 5. Jóbarátok
Ajka • 6. MTE 1904 • 7. IKC Győr.
»CSL

Celldömölk: Heiner – Lendvai, Varga, Györkös, Virág – Boda (Heim 73. p.), Manganelli (Horváth 56. p.), Enyingi Márk, Enyingi
Marcell – Németh (Piri 71. p.), Pungor (Szép
76. p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Kis-Nemes Máté (44. p.), illetve Györkös Gábor (23. p.), Pungor Norbert
(29. p.), Németh József (67. p.) és Piri Balázs (78. p.).
Előmérkőzés: Csepreg U21 – Celldömölk
U21 0-2 (0-1) G.: Mógor Krisztián, Horváth
Márk.
A számszerű eredménynél nagyobb volt a
tudásbeli különbség a két csapat között,
a lényeg a három pont begyűjtése és az,
hogy továbbra is mögöttünk, igaz, a sarkunkban a mezőny.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: 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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Borgátán nyaraló övezetben,
1 szoba + konyhás családias
hangulatú nyaraló
350 m2-es telken eladó.
Irányár: 2.000. 000 Ft
Érd: 06 / 70 / 459 – 4950
telefonszámon.
14
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PREDATOR
amerikai OUTLET RUHÁZAT
Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 6.

Minőségi új ruhák Amerikából
kedvező áron!
Tavaszi kollekció!
Gyerek ruhák újszülött kortól.
Női, férfi ruhák,ingek,fehér neműk.
(extra méretben is)
Sportruhák, kiegészítők.
Cipők,sportcipők,utcai
és munkavédelmi bakancsok.
Kellemes környezet, gyereksarok!
PREDATOR ... az elragadozó üzlet!
Predátor amerikai outlet ruházat

uk_15_04_10.indd 15

Magyarország egyik legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonú
ingatlanközvetítő hálózataként az Openhouse sárvári és celldömölki
irodáiba keres INGATLANÉRTÉKESÍTŐ munkatársakat.
Elvárások
- határozott fellépés
- jó problémamegoldó képesség
- terhelhetőség
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
Előnyök
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- angol és/vagy német nyelvtudás
Amit nyújtunk
- ﬁatal, dinamikus csapat
- professzionális irodai háttér
- teljes körű marketing támogatás
- gyakorlatorientált képzési rendszer
- mentori támogatása
- kiemelkedő alapjutalék
- bérezés jutalékos rendszerben történik
- keresztértékesítési lehetőségek
- egyedülálló innovációk
Munkavégzés helye
Celldömölk, Sárvár
Felvételi beszélgetésre jelentkezni
önéletrajzzal:
sarvar@oh.hu - celldömölk@oh.hu

lehet

elektronikus

levélben
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Selymes homokú tengerparton, legolcsóbb egyhetes nyaralás, Lido Di
Jesolo,Waikiki Campingjében.
Lakókocsikban 4 fő részére már
55.000 Ft – 149.000 Ft/egy hét.
Áraink az idegenforgalmi adót nem
tartalmazzák.
Turnusváltás vasárnaponként!
www.sarvartours.hu
Turnusfoglalás:
sarvartours@hu.inter.net
Tel: 06/ 30/ 545-5142

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk

2015. április 26. vasárnap 19.00
Jegyárak: I. 3500 Ft; II. 3000 Ft; III. 2500 Ft

Cell-tank

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

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

Tel.: 06 20 257 8234

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