AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT
XXVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (625)
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„Útjaink százfelé válnak…”
(Arany János)
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Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

Bútorlapot Fa-Gyulától!
Lapszabászat, élfóliázás extra rövid határidővel!
Laminált bútorlapok, farostlemezek, rétegelt lemezek, OSB lapok.
Konyhai munkalapok legjobb áron!
Új, divatos színek készletről!
Fényes konyhai munkalap: 4100,-Ft/fm-től
pontos méretre szabva!
Ismét érkezett magas fűtőértékű brikett!

Tájékoztatás gázmérő-leolvasásról
A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. tájékoztatja a
lakosságot, hogy 2015. május 1. és június 30. között
rendkívüli gázmérő-leolvasást indítottak. A leolvasását
a DL Kft. munkatársai végzik, akik írásos meghatalmazással rendelkeznek, mely a személyi igazolványukkal
együtt érvényes. Felhívják az ügyfelek figyelmét, hogy
más személyek megkeresését ne fogadják. Kérik továbbá, hogy a leolvasók számára a gázmérőhöz való hozzáférést tegyék lehetővé a fogyasztás pontos követése
érdekében.

Gázpalack
4150 Ft

(11,5 kg-os, 361 Ft/kg)

Lambéria akció!
Fenyő lambéria: 1550 Ft/m2-től
Laminált lambéria (bükk): 1290 Ft/m2
Normál gipszkarton, impregnált gipszkarton, CD,
UD, CW, UW stb. gipszkarton profilok, függesztők,
csavarok és más tartozékok készletről kaphatók.
Bitumenzsindely vörös és barna: 1590 Ft/m2
tartozékok, szegek, alátétlemez kapható.
Áraink május 30-ig vagy a készlet erejéig érvényesek.
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Celldömölkön
az Átrium Társasházban
(Vasvári Pál utcában)
36 nm-es üzlethelyiség
kiadó vagy eladó.
Érd.:
06 20 9120 796
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Elballagtak a berzsenyis végzősök
Április 30-án elballagtak a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző
Iskola végzős diákjai. Május 4-től az
érettségi és szakmai vizsgákon kell
az eddig megszerzett tudásukat bizonyítani.

Ismét elérkezett a május, és ezzel
együtt diákok újabb csoportjának zárult le egy korszak az életében. Április
30-án a Berzsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképző Iskola végzősei is búcsút
vettek alma materüktől. A ballagási
ünnepség délelőtt a gimnazisták menetével vette kezdetét, akik az osztálytermeikből elindulva diáktársaik
sorfala között érkeztek meg az iskola
udvarára. Itt középiskolában maradó
alsóbb évesek várták őket, akik zenés-verses összeállítással tisztelegtek
a végzősök előtt. A műsort Sipos Tibor
igazgató köszöntője követte. „Sok sze-

retettel köszöntöm önöket a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző
Iskola legszebb, és egyben legbensőségesebb ünnepén” – kezdte ünnepi
köszöntőjét Sipos Tibor iskolaigazgató.
„Az osztályok tantermei, a folyosók
és az egész iskola ünnepi díszbe öltözött, és megszólalt az amúgy néma
iskolai harang is.” Az igazgató ünnepi
köszöntőjében hasznos útravalókkal
látta el a ballagó két osztály 62 tanulóját. Sipos Tibort Horváth Eszter 12. H
osztályos tanuló követte az emelvényen, aki a búcsúzó diákok nevében
szólt az udvaron összegyűlt szülőkhöz,
rokonokhoz, tanárokhoz és diáktársakhoz. Bemutatta a két, mentalitásában
nagyon is különböző osztályt, a mindig hangos H-sokat és az emlékezetes tanórai szorgalommal rendelkező
A-sokat. A búcsúbeszédet a hagyományoknak megfelelően a zászlóátadás
követte, mellyel a 2015-ös év végzősei nemcsak szimbolikusan adták
át a stafétabotot a 11. osztályoknak.
Az ünnepélyes átadást polgármesteri
köszöntő, és az eredményes diákok
kitüntetése követte.
Szintén a délelőtt folyamán vettek
búcsút alma materüktől a szakközépés szakiskola végzős tanulói is. A már
oly sokszor hallott csengőszóra, tarisznyával az oldalukon, osztályfőnökeik
vezetésével az épületet körbejárva
elindultak a sportcsarnok felé a végzős asztalosok, női szabók, géplakatosok, festők és cukrászok. A 4 osztály
59 fővel intett búcsút a középiskola falainak, majd a sportcsarnokban
felsorakozva elsőként Fehér László
polgármester ünnepi köszöntőjét hall-

gatták meg: „A ballagás olyan ünnep,
amelyben egyszerre van jelen az emlékezés, a búcsú és az új iránti kíváncsiság. Ahogy a fiatalok végigvonultak
a megszokott tantermeken, benne
volt valaminek a vége és a majdani
megérkezés reménye” – hangzottak a

köszöntő szavak. A polgármester után
Kovács Petra búcsúzott a végzősöktől
az alsóbb évesek nevében, majd Kőrösi Attila 12. osztályos tanuló köszönt
el diáktársai nevében az intézménytől,
felidézve azokat a szép emlékeket,
melyeket az iskolában töltött éveknek
köszönhetnek, majd a végzősök évszámmal ellátott szalagot kötöttek az
iskola vándorzászlajára, amit aztán az
itt maradó társaikra bízta. A köszöntőbeszédek sorát Soós Andrea, tagintézmény-vezető zárta, aki arra biztatta az
ünnepelteket, hogy ne szakadjanak el
végleg az intézménytől, végezetül az
ünnepséget szintén az eredményes
végzős diákok jutalmazása zárta.
»NÉMETH NÓRA
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Ünnepi pillanatok a képviselő-testületi ülésen
2015. április 28-án tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselő-testülete.
Napirend előtt Fehér László polgármester köszöntötte Sági Pálnét valamint
Majthényi Lászlót, a megyei közgyűlés
elnökét, aki Vas Megye Közgyűlése elnökének érdemérmét adta át Sági Pálnénak helytállásáért, példamutató emberi
tartásáért. Fehér László polgármester,
Söptei Józsefné valamint Lengyel László alpolgármesterek is virággal illetve
ajándékkal köszöntötték Kati nénit.
Az ünnepi aktust követően A képviselő-testület elköszönt Grünwald Stefániától, a Vulkánpark igazgatójától, aki
ezentúl Szombathelyen végzi majd tevékenységét.
Első napirendi pontban Fehér László polgármester beszámolt a két ülés között
történtekről, ehhez kapcsolódóan dr.
Kovács Zoltán Erdőszentgyörgyön tett
látogatásuk tapasztalatait osztotta meg
a jelenlévőkkel. Ezután tűzoltósági beszámoló következett, melyben Kovács
Levente tűzoltó alezredes, a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Pintér Richárd tűzoltó százados, a
Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

tűzoltóparancsnoka, valamint Kocsis
Péter, a Celldömölki Önkormányzati
Tűzoltóság parancsnoka tájékoztatták
az elmúlt év katasztrófavédelmi illetve
tűzeseményeiről a képviselő-testület
tagjait. Negyedik napirendi pontként
a Kemenesaljai Egyesített Kórház és a
Népjóléti Szolgálat közötti betegélelmezésre vonatkozó szerződésről tárgyaltak

a képviselők. Fehér László ismertette a
tényállást, miszerint a kórház adósságállománya – mióta állami fenntartásba
került – elérte a 200 millió forintot. A
Népjóléti Szolgálat felé – amely intézmény önkormányzati fenntartású – 30
millió forinttal tartoznak a betegélelmezésért. Egyelőre keresik a megoldást a
tartozás kiegyenlítésére. A polgármester kifejtette, hogy felmerült a kérdés
az önkormányzat részéről: meddig tart,
meddig tartható az átmeneti időszak? A
képviselők elfogadták Fehér László polgármester javaslatát, miszerint néhány
hét haladékot követően június második
felében hozzanak a kérdés megoldására végleges döntést. A folytatásban az
önkormányzat által nyújtott beiskolázási
támogatásról tárgyaltak a képviselők. A
celldömölki középiskolába iratkozók 30
ezer forint egyszeri támogatást kaphatnak. Tárgyaltak arról is továbbá, hogy ne
csak a celldömölki lakhellyel rendelkező
leendő elsősök, hanem minden leendő
gimnáziumi 7. illetve 9. osztályba iratkozó tanuló kaphasson támogatást. A
támogatás módját illetően a végső beiratkozói létszám ismeretében dönt a
»LA
testület.

Egyeztető közbiztonsági fórum a járás településeinek
Április 20-án járási közbiztonsági
egyeztető fórumot tartott a helyi rendőrkapitányság és a társszervek a Városházán. A találkozón elsőként dr.
Palkó Andrea alezredes, celldömölki
rendőrkapitány összegezte a térség
éves statisztikáit. Elmondása szerint a
településeken a közbiztonság szilárd,
az élet, vagyon és közrend ellen elkövetett bűncselekmények száma az előző évekhez képest csökkenő tendenciát
mutat. Az elmúlt évben 47 kiemelt
bűncselekmény történt, 13 testi sértés

és 103 baleset. A közúti baleseteket
nagy százalékban továbbra is az ittas
vezetők okozzák, ennek megelőzésére
idén sűrűsödtek az alkoholszondás ellenőrzések. Celldömölkön és Jánosházán az országos rendvédelmi program
keretében bevezetésre került a 24 órás
rendőri jelenlét, továbbá szintén országos kezdeményezésre elindult egy
drogprevenciós program, valamint a
korábbi évekhez hasonlóan folytatódik
a Sulimoped program. Dr. Palkó Andrea
után dr. Tiborcz János dandártábornok,

a megyei rendőrfőkapitány vette át a
szót, aki röviden összefoglalta a megyei statisztikákat, melyből kiderült,
Vas megye jelenleg az ország legbiztonságosabb területe. Elmondta, szervezetük sokat köszönhet a polgárőrség
munkájának, akik szintén sokat tesznek a lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartásáért. A beszámolók
után a fórumon résztvevő városi vezetők is elmondhatták a közbiztonsággal
kapcsolatos véleményüket.
»NÉMETH NÓRA

Megtartotta idei első rendes ülését a Helyi Védelmi Bizottság
A Helyi Védelmi Bizottság aktuális
tavaszi félévi ülését Gecse József, a
Helyi Védelmi Bizottság elnökének
köszöntője nyitotta meg. Az ülés keretén belül egyes jogszabályi változások
miatt a Szervezeti és Működési Szabályzat kisebb módosításai váltak esedékessé, valamint a 2015-ös évre szóló
feladat-és munkatervek kerültek elfogadásra. A Helyi Védelmi Bizottság jogszabályban meghatározott feladatköre

szerint többek között közreműködik a
különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből adódó feladatok végrehajtásában, továbbá béke,
rendkívüli állapot, szükségállapot,
megelőző védelmi helyzet és váratlan
támadás idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével
és ellátásával kapcsolatos feladatokat,
valamint közreműködik az illetékességi
területén működő szervek honvédelmi

feladatainak irányításában. A bizottság a munkatervek elfogadásán túl,
az ezekben meghatározott, kötelezően
elvégezendő gyakorlatok megvalósításáról is tájékoztatást adott. Ezek közül
érdemes kiemelni, hogy a Celldömölki
Járási Kemenesalja Mentőcsoport gyakorlatára, valamint Celldömölk város
védelmi gyakorlatára az év második
felében kerül majd sor.
»NÉMETH ALÍZ
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Megbecsülést érdemlő életútjáért kapott kitüntetést Sági Pálné
Emberi tartásáért, megbecsülést érdemlő életútjáért az áprilisi képviselő-testületi ülésen Vas megye
elnökének emlékérmét adta át Sági
Pálnénak Majthényi László. Sági Pálné
Kati néninek (Singer Kató), aki 1944ben 19 éves volt, s négytagú családjából egyedül ő maradt életben, és tért
haza Auschwitzból.
A Singer család 1944ben Pápától 20 kilométerre, Szanyban élt.
Nem sokkal az után,
hogy március 19-én a
németek megszállták
az országot, felkerült
rájuk a sárga csillag, s
naponta megjelentek náluk a csendőrök.
Egy áprilisi napon aztán szekérre pakolták
a családot, és Csornára vitték őket a gettóba. Fekhelyet és egy szekrényt vihettek
magukkal. Június végén pedig vagonba
rakták őket. A soproni gyűjtőtáborba szállították, akkor még együtt volt a család.
Július 4-én Sopronban a vasútállomáson
bevagonozták őket, nyolcvan embert
egy vagonba, ahol csak ülőhely volt, lefeküdni nem lehetett. Így ment a vonat
három nap, három éjjel, míg Auschwitzba
ért. A szenvedést leírni nem lehet. Négy
ember meghalt, hárman megőrültek útközben. Csomagjaikat ott kellett hagyni,
csak a rajtuk lévő ruhában szállhattak le
a vagonból. Az SS-katonák szétbontották
a csomagokat. A szép dolgokat elvitték,
a többit meggyújtották. A kiszállás után
édesanyja, édesapja, öccse és Kati néni
együtt mentek a sorompóig. Ott a hírhedt
Mengele osztályozta a népet jobb- és
baloldalra. Édesanyját, aki akkor 43 éves
volt, és a tízéves öccsét a baloldalra lökte, mint az állatokat. Édesapja és leánya
a jobboldalra kerültek. Soha többé nem
találkoztak. Minden családtagját elveszítette.
A tábori élet rémségei:
Öt ember kapott egy fazékban csalánfőzeléket. Utána egymás után kellett vizet
inniuk abból a fazékból. Mosakodni a
pocsolyákban tudtak. Mivel öt hétig volt
Auschwitzban, sok mindent csak később
tudott meg. Látta a krematóriumok állandó füstölését, de nem tudta, mi is az. A
gázkamra egy óriási fürdőszobaszerűség
volt, ott is zsidók dolgoztak. Valaki, aki
onnét menekült meg, elmondta, hogy
a gázkamrák vízcsapokkal, tusolókkal
voltak felszerelve, és amikor a szerencsétlen gyerekek, öregek kinyitották a
csapot, gáz jött belőle, és pillanatok alatt

végzett velük. Anya a gyermekét karján
tartva halt meg. Aztán a krematóriumban
elégették őket. Édesanyjának és az öcscsének is ez lett a sorsa. Egy napon 4500
társával együtt vagonokba rakták, s három napig utaztak a Keleti-tengerig, ahol
bunkereket kellett ásniuk. Embertelen
körülmények között tartották őket, naponta csak egyszer kaptak enni, nagyon
sokan meghaltak közülük. Naponta voltak tizedelések. Amikor este mentek be a
munkából, minden tizediket agyonlőtték.
Közeledtek a szovjet csapatok. Őket 1945.
január 27-én továbbhajtották, két hétig
gyalogoltak. Amikor úgymond megérkeztek, tízszer tíz méteres, négy méter mély
gödröket kellett ásniuk. Egy nap aztán
az volt a feladatuk, hogy ötven métert
fussanak. Aki tudott futni, jobbra állt, aki
nem, azt balra lökték. Este többedmagával – elvitték az erdőbe, oda, ahol a gödröket ásatták velük. Szörnyű látványban
volt részük. Azok a társaik, akiket reggel
a baloldalra állítottak – lehettek vagy ezren –, ott voltak mind legyilkolva. Az volt
a parancs, hogy rakják őket a gödörbe,
és temessék be. Másnap reggel indulás,
de nem tudták, hová. Mindössze 28 kiló
volt. 1945. március 5-én már csak 270en voltak. Egyszer csak azt vették észre,
nincsenek mellettük az őrök, örömujjongásuk sírásba ment át. A szovjet katonák
egy kastélyszerűségbe vitték őket, ruhát
adtak, enni- és innivalót. Hat hétig karanténban tartották őket, egy kórházban.
Kezdett visszatérni beléjük az élet, de az
út még nagyon hosszú volt hazáig. Keserves körülmények között végre eljutott
Pápáig. Ott sok ismerős volt, mert Pápán

járt iskolába. Volt egy ismerős bácsi, aki
félrehívta, és azt mondta: „Légy erős,
kis Kató! Édesapáddal együtt voltam,
Dachauban halt meg. Utolsó óráiban azt
mondta, hogy vigyázz a kislányomra, ha
te hazaérsz!” Nem volt maradása, mennie kellett. Beért a faluba. Megállt a házuk előtt, idegenek laktak benne. Annyi
ereje volt, hogy megkérdezze: „Nem látták az anyukámat és az apukámat?” Leült a bejárati ajtó küszöbére, és ott sírt,
nem tudja, meddig. Összeomlott minden
remény, teljesen kétségbeesett. Aztán
lassan magához tért ebből a kábulatból,
s úgy gondolta, ha túlélte azt a poklot,
most már nem hagyhatja el magát. Sok
minden történt, mindenki igyekezett segíteni. Dolgozni kezdett, és visszanyerte a
rendes súlyát is. 1947-ben férjhez ment.
25 évig tartott a házassága, férje haláláig.
Élete értelme a kislánya lett, majd jöttek
az unokák.
Évtizedekig dolgozott egy helyen, a
Kossuth Lajos utcai papírboltban (ma
gyógyszertár). Mindenki ismeri, és amikor kiderült, hogy akin csak tud – segít –
bizony nagyon sokan megkeresték. Kati
néni pedig segített, állással, nagyon sok
embernek intézett munkahelyet, sokszor
pénzzel is támogatott embereket, ahogy
éppen meg tudta oldani. Érték csalódások, de az emberekbe vetett hite rendíthetetlen maradt.
Kati néni a mai napig jó egészségnek
örvend. A takarításban elfogadja a segítséget, de a sütés-főzés, befőttek, savanyúságok eltevése még mindig az ő
feladata. További jó egészséget kívánunk!
»GYURICZA IMRE

Irodalmi est a háborúk jegyében
Némethné Őri Irma és barátai újabb
irodalmi esttel jelentkeztek április
20-án a KMKK galériáján. „Az ember
fáj a Földnek…” – hangzik Vörösmarty
Mihálynak Az emberek című költeményéből kölcsönzött sor, mely ezúttal
a háborúságok és háborúk jegyében
zajló est címéül is szolgált. Az estet
a szervező, Némethné Őri Irma köszöntője nyitotta, aki bevezetőjében
elmondta, két háború évfordulójára is
emlékezünk. Vörösmarty verse mellett Zichy Mihály festményét kötötte
még a rendezvény tematikájához, a
háború tárgyköréhez kapcsolódó jelképként. Az előadás azonban nem a

háborúk történeti áttekintését tűzte
ki céljául, hanem a kollektív emlékezetben való elmélyedést. A repertoárban épp ezért a bibliai idézetektől
a műköltészeten át egészen a népköltészetig szerepeltek a különböző
műfajú alkotások és idézetek. Az irodalmi esten helyi műkedvelők tolmácsolásában csendültek fel olyan nagy
irodalmi alakok versei, mint Arany
János, Tompa Mihály, vagy épp Kassák Lajos. Az előadáson a főszervezőn
kívül közreműködött még Bartha István, Gulyásné Vass Veronika, dr. Horváth András, Molnár Gábor, Simó Éva
és Tóth Rebeka.
»NÉMETH NÓRA
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Formatervezés és egészségtudatosság: Soap Design
Alkotókészségünk szárnyalásának senki nem szabhat kereteket, csak saját
magunk. A határok leküzdése jelenti
az igazi szabadság élményét. Léteznek
olyan emberek, akik az élet minden
pillanatára nyitott szemmel figyelnek,
minden egyes új mozzanatot új élményként élnek meg. Sarlós Éva Virág
a szappankészítésben találta meg az
újabb kihívást, a lakosság pedig az általa készített termékekben találhatja
meg bőre szépségének titkát.

»Mesélj magadról! Mit kell tudnunk Sarlós
Éva Virágról?
– Sárváron születtem, a rajz iránti szeretet gyermekkorom óta végigkísérte
életemet. Ebből kifolyólag nagyon korán
megfogalmazódott bennem, hogy milyen irányban szeretnék továbbtanulni. A
rajzon kívül nagy érdeklődést mutattam
még az egészséges életmód felé, középiskolai tanulmányaimat egészségügyi
szakközépiskolában folytattam, majd felsőfokú tanulmányaim során ismét viszszakanyarodtam a művészetekhez. Első
meghatározó rajztanárom Kálóczi Györgyné volt, majd később a szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban
csiszoltam tudásomat. Tanulmányaimat
a budapesti Kirakatrendező és dekoratőr
szakiskolában folytattam, majd később
felvételt nyertem az Iparművészeti Egyetem formatervező szakára. Iskola mellett
dolgoztam dekoratőrként, illetve restaurátorként is. Büszke vagyok arra, hogy
részt vehettem a Szent István Bazilika
kandelábereinek restaurálásában. Ha arra
járok, mindig megdobban a szívem, hisz
benne van saját kezem munkája is.
»Hogyan döntötted el, hogy a formatervezés felé veszed az irányt?
– Döntésemben nagy szerepet játszott
egy tudat alatt folyamatosan motoszkáló
érzés, miszerint mindenképpen szerettem
volna a síkból kitérni a formák és a tárgyak
világába. Nemcsak ezért húzott a szívem
a formatervezés felé, nagyon megfogott
a módszertana is, hisz egy-egy projekt elkészítése rengeteg kutatómunkát igényel.
Foglalkozni szerettem volna a tárgyak és
vizuális kultúra tervezési kérdéseivel, miszerint ez a tevékenység az emberi élet

minőségének javítására irányul a megfelelés és esztétikai megjelenés, az innováció
és a fenntartható fejlődés szempontjainak
figyelembevételével egyaránt. A tervező
munka során szeretek együttműködni a
társszakmák képviselőivel, konstruktőrökkel, kreatív és marketing szakemberekkel,
a kulturális élet és a gazdaság szereplőivel, valamint nem utolsósorban magukkal
a fogyasztókkal.
»Milyen jellegű projektekkel kezdted pályafutásod? Hogy jutottál el a szappankészítésig?
– Már az egyetemi tanulmányaim során
is gyakran tapasztaltam, hogy sokszor
összefüggésben voltak feladataim az
egészségtudatossággal. Diákéveim alatt
terveztem a Pető Intézetnek egy mozgásfejlesztő játékot, valamint a Braun
cég projektjében is részt vettem, ahol
csoportban terveztünk egy infravörös diagnosztikához szükséges eszközt. Ezek
sajnos fikció szintjén maradtak, elkészítésük hatalmas anyagi és technológiai ráfordításokat igényelt volna. Celldömölkre
kisfiaim születése után kerültem, ekkor
kisebb tervezési munkákkal foglalkoztam,
továbbá ekkor végeztem el az ÖkoKör csoportvezető-képző tanfolyamot a Tudatos
Vásárlók Egyesülete szervezésében, így
lehetőségem nyílt arra, hogy Celldömölkön megalakítsak egy csoportot, melynek
célja a háztartások környezeti terheinek
csökkentése, könnyed és sikeres életmódzöldítés közösségi keretek között. Az idő
múlásával fordulóponthoz értem, eltöprengtem azon, milyen irányban kellene
folytatni tevékenységemet. Családomból
többen bőrproblémákkal küzdöttek, ezért
ilyen irányú kutatásokat végeztem, majd
végül így találtam rá a szappankészítésre,
mint elfeledett mesterségre. Az információk sokasodása cselekvésre ösztönzött,
beiratkoztam egy vegyészmérnök által
vezetett iskolába, ahol a szappan- és tisztítószer készítés minden fortélyát megtanulhattam. Először csak saját használatra,
hobbiszinten foglalkoztam szappankészítéssel, majd tovább akartam lépni. Úgy
gondolom, az egészségtudatosság egyre
nagyobb teret ölt a mai világban, már
nem csak az étkezésre koncentrál, egyre több vonatkozásban jelenik meg ez
az irányvonal, így a szappankészítésnek
van jövője. Egy pályázat révén sikeresen
megalapítottuk a Szergényi Zöldítő Szociális Szövetkezetet, melynek célja, hogy
a munkaerő-piaci szempontból hátrányos
helyzetben lévő tagjaink számára kedvező munkafeltételeket teremtsünk. Az
ő tevékenységi körükbe tartozik például

szappanjaim általam tervezett csomagolásának elkészítése is, ugyanis ezek csomagolóanyagait is mi állítjuk elő.
»Mi jellemző szappanjaidra?
– A szappanok kizárólag gondosan öszszeválogatott alapanyagokból készülnek,
nem tartalmaznak mesterséges színezéket, illatanyagokat, sem pedig más
vegyipari terméket, kőolajszármazékot,
ami irritálhatja a bőrt. Az előállításukhoz
felhasznált színezőanyagok és illóolajok
önmagukban is számos jótékony hatással
rendelkeznek, ezért a szappanok nemcsak bőr- és környezetbarátok, hanem jól
tisztítanak és gyengéden ápolnak. A szappanjainknak nincs szüksége tartósítószerre, mivel natúr és természetes olajok és
vajak alkotják fő összetevőiket. Ezenkívül
tartalmaznak még lúgot és olyan folyadékot, mely által összeáll a szappan. E folyadékból természetes glicerin képződik,
mely táplálja és hidratálja a bőrt. Termékeinket ellenőrzött körülmények között, a
szükséges engedélyek birtokában készítjük, így biztosítjuk a legjobb minőséget
fogyasztóink számára. Minden szappan
kézzel készített és egyedi, alkalmazásukkal hasznossá válnak a bőr számára, majd
elillannak.
»Hol találkozhat az érdeklődő termékeiddel?
– Megtalálható vagyok a Facebookon,
ahol Soap Design néven érhetnek el az
internetezők. Itt a közeljövőben szeretnék piackutatást végezni, ezért az érdeklődőknek ajánlanám az oldal kedvelését
az igények felmérése érdekében és a
friss információkhoz való hozzájutás miatt egyaránt. Termékeim megvásárolhatók a Kemenes Vulkánparkban, a Vulkán
fürdőn, illetve Szergényben is. Időszakosan részt veszek különböző helyi és térségi vásárokon, valamint börzéken, ahol
kedvezményes áron hozzá lehet jutni
szappanjaimhoz, melyek választéka folyamatosan bővül.
»NÉMETH ALÍZ

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk
egy kérdést, melyre a helyes válasz megtalálható a szövegben.
A beküldők között egy szappancsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. május 15.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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»VEGYES

Élményszállítás a Ság hegyen
Újabb turisztikai szolgáltatással bővül a
város idegenforgalmi kínálata. Májustól
a Vulkán Jeep Élményszállítás dzsip-túrák keretében mutatja be a festői szépségű Ság hegyet az érdeklődőknek.
Az elmúlt években Celldömölk látványos
előrelépéseket tett az idegenforgalom
fejlesztésének területén. Elkészült a
szálloda, bővült, korszerűsödött a fürdő, megépült a Vulkánpark. A város és
a térség azonban még rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt magában,
köszönhetően például a Ság hegy természeti, földrajzi adottságainak. Ezért
is gondolta úgy pár évvel ezelőtt három
helyi kötődésű vállalkozó, hogy a Badacsonyi túrák mintájára a Ság hegyre is
szerveznek dzsip-túrákat. Ehhez a közelmúltban beszerzésre is került a két
„parancsnoki” UAZ, a felújított 79-es és
94-es évjáratú veteránok május 4-től
állnak hivatalosan az érdeklődők rendelkezésére. „Próbálunk a vidék borturisztikai jellegére építeni, ami már évtizedek

óta működik Badacsonyban is” – mondta el Farkas István, a Vulkán Jeep egyik
ötletgazdája. „Szeretnénk a turistákkal,
szállodavendégekkel megismertetni a
környéket, és emellett természetesen a
helyi igényeket is kiszolgálni. Ezért hoztuk két társammal együtt létre a Vulkán
Jeep Kft-t.” A Vulkán Jeep Élményszállítás dzsip-túrák keretében mutatja be a
festői szépségű Ság hegyet az érdeklődőknek. A túrák résztvevői különleges
módon járhatják be a vidéket, miközben

igény szerint kóstolhatnak a sági borokból, ételekből, és élvezhetik a helyiek
vendégszeretetét. De természetesen
nem csak a borturizmus területén nyújtanak szállítói szolgáltatást a Vulkán
Jeep Kft. tulajdonosai, bármely egyéb
személyfuvarozással kapcsolatos feladatot vállalnak a városban és annak 40
km-es körzetében. „Sikerült megismerkednünk olyan hozzáértő emberekkel,
akik olyan programokat szerveznek a
városban és környékén, amire mi is fel
tudunk készülni, és beleillik a profilba,
amit ki szeretnénk alakítani. Mindenre
nyitottak vagyunk, legyen szó akár egy
pálinkafesztiválról, vagy akár egy lánybúcsúztatóról. Ez utóbbira egyébként
már májusban érkezett is megrendelés”
– számolt be a szolgáltatás arculatáról
Nagy Attila, a Vulkán Jeep Élményszállítás másik vezetője. Elmondható tehát,
hogy a Vulkán Jeep céljának tűzte ki,
hogy ne csak a városba érkező vendégek számára nyújtson szolgáltatást, de
a helyiek számára is élménylehetőséget
biztosítson, akár különböző színes programok, rendezvények izgalmas, újszerű
»NN
elemeként is.

Tisztújítás a celldömölki Lokomotív Horgászegyesületnél
2015. április 28-án alakuló ülést tartott a celldömölki Lokomotív Horgászegyesület vezetősége. Karácsonyi
Tamás, az egyesület frissen megválasztott elnöke a vezetőség nevében
megköszönte a korábbi vezetőség
eddigi tevékenységét, hiszen nekik is
köszönhető, hogy biztos anyagi forrásokkal bírnak. Biztosította továbbá a
jelenlévőket arról, hogy a megkezdett munkát újult erővel folytatják.

Karácsonyi Tamás (elnök), Sebestyén Árpád (elnökhelyettes/horgászmester), ifj.
Szélesi Csaba (titkár), Csöngéné Nyaras
Éva (gazdasági felelős), Csizmazia Károly
(versenyfelelős), Gulyás Róbert (ifjúsági
felelős), Kovács Gábor (tanyagondnok),
Gersey Attila (tag), Burján Ernő (tag). A
felügyelő bizottság tagjai: Káldi Zoltán

(elnök), Garas Géza (tag), Nyoszoli Tamás (tag). A fegyelmi bizottság tagjai:
Kovács Sándor (elnök), id. Szélesi Csaba
(tag), Berghoffer Sándor (tag), Romhányi László (tag).
Az elnökség a legfontosabb feladatának
a tagok megtartását illetve toborzását
tartja.
»LA

Ehhez azonban – hangsúlyozta – szükséges a tagtársakkal való együttműködés.
Ez komoly feladat, hiszen a celldömölki
Lokomotív Horgászegyesület az ötödik
legnagyobb a megyében, ugyanis a tavalyi évben 333 tagot számlált. Ezután
rátért az egyesület előtt álló feladatokra:
szóba került a vízterületek jelenlegi és
jövőbeni helyzete, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének tervei, az egyesületen belül frissen elvállalt
feladatok végzése és számonkérése, a
haltelepítéseknél való állandó részvétel
a helyi egyesület részéről, de a hagyományos, május utolsó vasárnapján megtartandó gyermekhorgász-verseny is.
Szintén a teendők között szerepelt még
a tavaly 60 éves horgászegyesület idén
szervezendő jubileumi programja. A
tisztújítást követően a vezetőség tagjai:
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Ujjé a ligetben…
A majálisról általában a jó hangulatú szabadtéri mulatságok, a sör és a virsli jut
eszünkbe. Az idei május elsején Celldömölk lakosai retró majálison vehettek részt
a ligetben, sörsátor és kirakodóvásár kíséretében. Bár az időjárás borús és szeles
volt, a szabadtéri program számos érdeklődőt vonzott, melyhez a talpalávalót helyi
formációk szolgáltatták. Elsőként a kemé-
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nyebb hangzás képviselői kaptak helyet a
koncertezők sorában, a Velvet Moon gitárszólói zengték körbe a város szívét. A helyi
rockerek fellépése után a szervezők nevében Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, valamint Lengyel László alpolgármester
és Kapui Gyula köszöntötte a megjelenteket a munka ünnepén. Míg a pódium mellett főtt a gulyásleves, a színpadra már a
vönöcki Eldoradó együttes igyekezett, akik
pörgős tánczenékkel szórakoztatták az

egyre nagyobb számú majálisozni vágyó
tömeget. A szervezők a gyermekekről sem
feledkeztek meg, a rendezvény egész ideje alatt ugrálóvár várta a legkisebb korosztályt. Az est további részében a vigasság a
Potyautasok, majd a Joós Viktória és Mándli Róbert által alkotott duó fellépésével
folytatódott. A vidám hangulatú program
hagyományteremtő szándékkal költözött a
ligetbe, így várhatóan jövő évben is városunk legnagyobb zöld pontján kerül megrendezésre.
»NÉMETH ALÍZ

Megyei gyermekszínjátszó találkozó a Soltisban Különdíj az OTDK-n
A Magyar Drámapedagógiai Társaság
a megyei szervező intézményekkel és
szervezetekkel együttműködve 2015ben huszonnegyedik alkalommal hirdette és szervezte meg a Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.
A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar
Drámapedagógiai Társasággal együttműködve 24. alkalommal hirdette meg
a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Vas megyei bemutatóját.
Napjainkban a gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége
a szociális fejlődést, a személyiség érését,
a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé.
A társulatok célja olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus,
érvényes és értékes megnyilvánulásokra
képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével az értékközpontú, erőszakmentes
és toleráns társadalom létrehozásában
vállalhatnak fontos szerepet. A magyar

gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára azok a csoportok nevezhettek,
amelynek tagjai legalább 80%-ban 6-15
év közötti, tehát általános iskolás diákok. A
találkozóra műfaji és tematikai megkötés
nélkül zajlott a nevezés. Az április 19-i Vas
megyei bemutató megnyitójára a kamaraszínházban került sor, ahol köszöntőt mondott B. Péter Pál, az MDPT elnökségi tagja,
a Soltis Színház művészeti vezetője. A találkozóra Csehimindszentről, Csepregről,
Lendváról és természetesen Celldömölkről
érkeztek a színjátszó csoportok, akik aztán
változatos stílusokban állították színpadra
a különböző adaptált vagy eredeti forgatókönyveket. A háromtagú zsűri értékelése
alapján országos aranyminősítést kapott a
lendvai Diáxínpad által színre vitt Lois Lowry mű, az Emlékek őre, valamint a Marton
Mercédesz és Piller Ádám rendezésében
bemutatott Veres András-mesejáték, A
tündérkeresztanya. A fesztivál a Soltis Lajos Színház szervezésében, a Celldömölki
Önkormányzat és a KMKK támogatásával
valósult meg.
»NÉMETH N.

Régi épületek 5.
A közelmúltban a sajtó méltatta a 35 éve
alakult Soltis Lajos Színház működését. A
város 2001-ben fogadta be a társulatot,
mára része lett a város életének. Erről jut
eszembe egy, a régi épületekhez fűződő színjátszással kapcsolatos történet a
távoli múltból. A színjátszás támogatása
kezdetben egyet jelentett a németesítési
politika elleni tiltakozással, a magyar nyelv
ápolásával. Így van ez országszerte, Nyugat-Dunántúlon különösen. Szombathely
város a szomszédos megyeszékhelyek
bevonásával 1824-ben egy színi kerület
létrehozásán fáradozott, együttműködve
Győr, Sopron, Veszprém, Zalaegerszeg városokkal. A színtársulat két-két hónapot
töltött volna egy helyen. Nyáron Balatonfüreden léptek volna fel. A tárgyalás újabb
fordulóját 1831-ben Kis-Czellben tartották

A HUNGÁRIÁT PICK HENRIK ÉPÍTETTE, A MAGA KORÁBAN MODERN ÉPÜLET VOLT

a Szarvas (ma Platán) vendéglőben. A terv
szerint 24000 forint alaptőkével működött
volna a társulat. A helyszínen Komlóssy Ferenc társulata bemutatót is tartott. A színi
kerület Kis-Czellben elhatározott formában
nem valósult meg. Többen az önálló kőszínházakat pártfogolták. A tervezett színi
kerület szerepét átvették a vendégszínészek, többször felléptek nálunk is és tudósítások szerint mindig jó érzéssel távoztak.
Edvi Illés Pál nemesdömölki tudós pap fi-

Németh Tibor, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc
Könyvtárának vezetője Debrecenben,
a XXXII. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Könyvtártudományi Szekciójában különdíjat vehetett át „A biográfiai
index műfajának megújítási kísérlete a
Magyar Életrajzi Kalauzban” című dolgozatáért. A fényképen témavezetőjével,
Dr. Murányi Péterrel, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanszékvezető egyetemi
»ÚK
docensével látható.

gyelmét is felkeltették a színi előadások.
Mi a színészet? címmel egy terjedelmes
írásban értekezik a magyar nyelvet pártoló színészek munkájáról. 1885-ből fennmaradt tudósításokból tudjuk: Kolozsváry
József színtársulata lép fel május-június
hónapokban a Hungária Szálloda (Király János u.) kertjében épített „arénában”. A két
hónap alatt a következő színdarabokat mutatták be: Szabin nők elrablása, Falu rossza,
Peleskei nótárius, Sárga csikó, Buborékok,
Piros bugyelláris, Tolonc, Az aranyember és
más színművek. 1897-ben egy újabb társulat szerepléséről tudunk, nyitó előadásként a Gyimesi vadvirágok került színre.
A szereplők közül kiemelik Latabár Árpád
fiatal tehetséges színész alakítását. A vándorszínészek szerepét a népi színjátszás
veszi át és a két világháború közötti időben, egy darabig még utána is virágkorát
éli. Az egykori szereplők között néhányan
még ma is köztünk járnak. »KÁLDOS GYULA
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»MÛVELÔDÉS

Díjátadó után egy kis pletyka
Áprilisi 23-án kilencedik alkalommal
adhattak számot a kutatóhajlamú tizenéves tanulók anyanyelvünk szeretetéről és ismeretéről a Kresznerics
Ferenc Anyanyelvi Verseny keretében.
A rangos megmérettetésen szép eredményt elért diákoknak Lengyel László
alpolgármester és dr. Koltai Jenő alsósági katolikus plébános adta át a teljesítményükért járó könyvjutalmakat és
elismerő okleveleket. Az első öt helyet

a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola egy-egy tanulója birtokolta: a legjobbnak járó díjat idén Vraskó
Zsófia vehette át, a második helyen
Telek Arnold Kristóf, a harmadikon Takács Kinga Csenge végzett. Negyedikként Imre Balázst, ötödikként Solazzo
Marlenét díjazta a szakmai zsűri. Hatodik helyen a Városi Általános Iskola

alsósági tagiskolájának tanulója, Barna
Eszter végzett.
Az elismerések átadása után a megjelentek
Szvetelszky
Zsuzsanna
szociálpszichológus előadását hallgathatták meg „Szó-beszéd: sokszemközt
a pletykáról” címmel. A téma kiemelt
szakértője szinte bejárta már az egész
országot. Tevékenysége szerteágazó.
Kutatásainak középpontjában nemrég
a szervezetek és települések kutatása állt, ezzel párhuzamosan azonban
tanulmányozni kezdte a hálózatban
terjedő információk, hiedelmek és
történetek dinamikáját is. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanára, a Magyar
Tudományos Akadémia pletykakutató-csoportjának tagja. A pletyka definíciója szerint az általunk ismerhető
szereplőről szóló nem publikus információ, melynek alapja a terjedés.
Ez egy nagyon régi, az egész világon
megtalálható jelenség, mely életünkben alapvető közösségépítő elemként
funkcionál. Kutatások bizonyítják,
hogy a hozzánk legközelebb álló kb.
120-150 emberről szóló pletyka áll
érdeklődési körünk fókuszpontjában,
mely legtöbbször hét fő témakör köré
épül fel, nevezetesen a kompetencia, a pénz, a hatalom, a szex, a stílus, a devianciák és az integráció köré.

Városszépítő akciót szervezett a CSÖCE
Április 16-ra várostakarító, városszépítő
akciót szervezett a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület. Az egyesület
tagjai szerda délután gyülekeztek a városközpontban, hogy közös erővel tegyenek
a város tisztaságáért, nem csak a helyi

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

lakosok érdekeit figyelembe véve, de a
városba látogató vendégek jó benyomását is elősegítve ezzel. „A város az elmúlt
években nagy előrelépéseket tett a turizmus fejlesztésének ügyében, az idei
évben már 40-50 ezer vendégéjszakára
számíthatunk Celldömölkön. Így nem csak
a város lakóinak komfortérzete, de az idelátogató turisták számára is fontos, hogy
milyen képet mutat a település. Ezért kell,
hogy mindannyian együtt tegyünk Celldömölkért” – mondta el Fehér László, az
egyesület elnöke. Hozzátette, különösen
nagy problémát jelentenek a városban a
vendéglátóhelyek környékén elszórt cigarettacsikkek. Mióta törvény tiltja a vendéglátóegységekben való dohányzást, a
dohányozni kívánók főként az épületek
előtt hódolnak szenvedélyüknek, a csikkek azonban gyakran nem a kijelölt tartókban, hanem a földön szétszórva végzik.
A vendéglátóhelyek környékének rendben tartása pedig országos szinten is problémát jelent. Az egyesület tagjai azonban

A negyvenezer éve megjelent jelenség eleinte nem hordozott negatív
jelentéstartalmat, az írás megjelenésével azonban a pletykához való hozzáállásunk is gyökeresen megváltozott.
A XXI. században pedig az internet

rohamos terjedésével újabb kutatási
aspektusok merültek fel a pletyka természetével kapcsolatban. A rendezvény szép számú közönséget vonzott
a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár gyermekkönyvtárába, mely
az előadó kutatási tevékenységének
bemutatásán túl illusztratív példákkal
színesített, kellemes hangulatú felszólalásként bontakozott ki az érdeklődő
előtt, aki új megfigyelési lehetőségek
tárházával térhetett haza a rendezvény
»NÉMETH ALÍZ
végeztével.
nem csak erre a problémára koncentráltak, a városközpont lakóépületeinek
környékét, a virágágyásokat, füves területeket is igyekeztek megtisztítani, megszépíteni. „A régi időkben megkapóan
szép látvány volt, amikor a tanuló ifjúság
egy-egy nagyobb akció keretében részt
vett a város szépítésében” – jegyezte meg
Szemenyei László, az egyesület tagja. „Ma
délután négy óra után a haza tartó iskolás
gyerekek eldobálják az uzsonna maradékát, papírszalvétát, papírzsebkendőt, ami
nem vet jó fényt rájuk. Összességében
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület kezdeményezése megérné a
kiszélesítését, hogy vonzóvá tudjuk tenni
az üdülőváros cím elnyeréséért Celldömölköt, mert hiszen vegyünk példát az
üdülőövezetet fenntartó településekről és
kövessük példájukat.”Az egyesület tagjai
szép számmal gyűltek össze, hogy közösen tegyenek Celldömölk tisztaságáért.
A szervezet bízik abban, hogy akciójuk
egyben figyelemfelkeltő kampányként is
szolgál, és ösztönzi majd a település lakóit
saját környezetük rendben tartására.
»NN
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Egy nap a prevenció jegyében
A legújabb telekommunikációs eszközök elterjedése és a szinte mindenki számára elérhető, folyamatos
online jelenlét lehetősége eddig
nem tapasztalt kihívások elé állítja a pedagógusokat. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ támogatásával országszerte több száz
iskolában, így az alsósági tagintézményben is szervezett ismeretterjesztő előadásokat és közösségépítő
programokat.
Szakmai és módszertani segítségnyújtás,
valamint az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának további fokozása
– ezek a legfontosabb céljai a KLIK 2014ben indult, „Köznevelés az iskolában”
című európai uniós fejlesztési programjának. Az iskolapadban ülő „Z generáció” fiataljai azok, akik már kis koruktól
kezdve használják a telekommunikációs
eszközöket, így számukra alapkészség
az, amivel az idősebb generáció tagjai
csak lépést próbálnak tartani. A KLIK által

támogatott programok célja, hogy ezeket a generációs különbségeket áthidalva a pedagógusok megtalálják a közös
hangot a gyerekekkel, hiszen a proaktív
gondolkodás, a komolyabb probléma
megelőzése ebben az esetben is kulcsfontosságú. Az Alsósági Tagiskolában
„Legyen más a szenvedélyed!” címmel,
a szülőket és a gyerekeket bevonva szerveztek interaktív programot április 23-án,
ahol a drogprevenció, az alkoholfogyasztás és a serdülőkori szexualitás mellett
a túlzott internethasználat veszélyei is
terítékre kerültek. A napot Rozmán László, a KLIK celldömölki tankerületének
igazgatója, valamint Rosta Zsolt pedagógus beszéde nyitotta. „A projekt a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését
célozza meg egy minél szélesebb körű
társadalmi réteg összefogásával, szülők,
tanárok, civil szervezetek, egyesületek
és egyéb társadalmi csoportosulások
együttműködésével” – számolt be a
programról Rosta Zsolt projektvezető pedagógus. „A projekt ajánlott témái közül

a mi iskolánk a szenvedélybetegségek
prevenciója témát választotta. A program keretében foglalkozunk drogokkal,
az alkoholfogyasztás következményeivel, túlzott online-jelenléttel, serdülőkori
szexualitással, a családi életre neveléssel és a helyes döntéshozatal előkészítésével, hogy a gyerekek tudjanak nemet
mondani.” Az országos projekt célja:
színvonalas, gyerekközpontú oktatást
kínáló, közösségszervező erőként működő intézményekké alakítani az iskolákat.
Ennek érdekében több száz rendezvényt
és pedagógusi kezdeményezést támogat, melyek többek között az internetezés helyett kínálnak alternatívát a
fiataloknak. A prevenciós nap keretében
megrendezésre került egy futball-kupa
is, melyen a celli diákok mellett részt
vettek a jánosházi, ostffyasszonyfai és a
kemenesmagasi általános iskolák tanulói. Az egész napos rendezvényt eredményhirdetés zárta, melynek keretében
a Celldömölki Városi Általános Iskola csapata vehette át a győztesnek járó díjat,
majd délután sporttal, zenével és játékkal kapcsolódhattak ki a programban
»NÉMETH NÓRA
résztvevő fiatalok.

Erdélyben jártak a városi általános iskolások
A Határtalanul! HAT-14-01-0692. számú pályázat keretében a School-Túra
Kft. szervezésében a CVÁI 7. a és b
osztályos tanulói 2015. április 13-18ig Erdélyben vehettek részt tanulmányi kiránduláson.

Az első nap reggelén Nagyváradot látogatták meg, ahol gótikus és szecessziós stílusú templomokat, Ady
Endre Emlékházát nézték meg. Délután
a Király-hágón át Kolozsvárra érkeztek.
A Mátyás-szobor és a király szülővárosának megtekintése után szállásukra, Torockóra utaztak. A bámulatos természeti
környezetből kiemelkedett a Székelykő
látványa, amely mögött kétszer kel fel a
nap. A második nap csúcspontja a Tordai

hasadékban, a vulkáni alkotás egyik remekében túráztak. A háromezer lépésnyi
sziklafolyosó máig nem látott élményt
nyújtott a tanulóknak. Ezután a városoké
lett a főszerep: Marosvásárhely, Székelyvásárhely, Szováta következett – valamint
a Medve-tó. A kiterített medvebőrre hasonlító heliotermikus tó magas sótartalma miatt sokféle betegség gyógyítására
alkalmas. Este Csíksomlyóra utaztak, ahol
a szállásuk volt. A harmadik nap a Békás-szoros – a természet újabb műalkotása következett – a Hagymás-hegységben
lévő szurdokvölgy útjuk sokadik káprázatos látványa volt. A Gyilkos-tó meseszép környékéről Orbán Balázs így írt:
„A legmeglepőbb, legelragadóbb képek
egyike áll előttünk”. Majd elérkeztek útjuk egyik célpontjához, a Gyimes-völgyi
kis falucska, Háromkút általános iskolájához. A leégett iskolaépület helyett
most ideiglenes helyen tanulnak a kisdiákok, elég szegényes körülmények
között – nekik vittek adományokat és
játékokat, melyeket nagy örömmel fogadtak. Kedves tanító nénijük pedig a
celldömölki csoportot megvendégelte a
saját házában – így az erdélyi magyarok
legendás vendégszeretetéből is ízelítőt
kaptak. Az utolsó napunkon még sűrű
program várt rájuk. Reggel megnézték
a híres Csíksomlyói búcsújáróhely Mária

kegytemplomát, ahol az idegenvezető
csodálatos székely dalokkal lepte meg a
vendégeket. Ezt követően felkeresték és
megkoszorúzták Orbán Balázs és Tamási
Áron sírját. Korondon megismerhették a
helyi népművészet remekeit. A parajdi
sóbányában pedig a bányászat világába
kaphattak némi betekintést. A hosszú hazaúton mindenki elraktározhatta az átélt
rendkívüli élményeket. A gyerekek közül
még senki nem járt ezeken a csodás helyeken, most szerezhetett rengeteg ismeretet, tapasztalatot, tudást a határon
túl élő magyarok helyzetéről, életéről, az
anyaországhoz való viszonyáról.
Ezúton köszönik mindenkinek, akik szá»ÚK
mukra ezt lehetővé tették.
Kérdés: Mi a Sarlós Éva Virág által
létrehozott Szövetkezet teljes neve?

Apróhirdetés
Celldömölk központjában, a Temesvár
utcában felújítandó családi ház nagy
telekkel eladó.
Irányár: 8 millió Ft.
Érdeklődni: 30/3707-103
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Milyen akció lenne jó a Vulkán fürdőn?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Nagy
Gábor

Bár celldömölki vagyok, nagyon ritkán, egy évben maximum kétszer járok a fürdőre.
Legutoljára talán akkor voltam, amikor úszni tanultunk
az osztállyal iskolám révén.
Tudom, hogy mostanában is
zajlottak jelentős bővítések és
általában értesülök is az aktuális akciókról az internetről,
mégis inkább a természetes
tavakat részesítem előnyben,
ahova általában barátokkal járunk. Ilyenkor kikapcsolódunk,
pihenünk, esténként pedig
bulizunk. Szüleim és testvéreim gyakrabban látogatnak ki a
fürdőre, mint én.

Barta
Csaba

Nagypiriti vagyok, de Celldömölkre járok iskolába. Leginkább Veszprémbe szoktunk
fürödni menni barátaimmal.
Ott voltunk először, így az a
fürdő lett a bevett törzshelyünk, minden évben megfordulunk ott. A Vulkán fürdőre
leginkább az iskolával jártunk
különböző programok keretében. Látogatásaink alkalmával
részt vettünk gerincvizsgálaton
is, de azóta nem látogattam ki.
Leginkább fiataloknak szóló
programok lennének jók, főleg
éjszakai fürdőzéseken vennék
részt, ahol mai elektronikus
zenék szólnának.

Török
László

Utoljára általános iskolában
voltam a Vulkán fürdőn, úszni
jártunk minden héten az osztálytársaimmal. Részt vettem
gerincvizsgálaton is, ahol azt
állapították meg, hogy járnom kéne többször, mégsem
mentem. Nyáron leginkább
a Balatonra és Pápára járunk
fürödni. Néha felfigyelek egyegy akcióra az interneten. Testvérem még általános iskolás, ő
is úszni tanulni jár az uszodába heti rendszerességgel. Ami
leginkább érdekelne, azok a
fürdőzés közbeni filmvetítések
lennének, melyekből tudtommal kevés van.

Jakus
Tamás

Régen voltam a Vulkán fürdőn,
utoljára talán egy éve. Inkább
a Balatonra és Sárvárra járok
barátaimmal, családommal.
Ami számomra hiányzik a Vulkán fürdőről, az a felnőtteknek
való csúszda. Bár tudom, hogy
zajlottak fejlesztések, új csúszda is kialakításra került, ez
még mindig inkább a kisebb
korosztálynak való szerintem.
A fürdő programjairól nem
szoktam értesülni. Nagyon
örülnék éjszakai fürdőzéseknek, koncerteknek, páros akcióknak. Egyedülállónak tartom
viszont a Ság hegyre irányuló
panorámát.

Városi
gyereknap
2015. május 30-án (szombaton)
9–12 óra között
a Szentháromság téren!
A gyerekeket Rudi bohóc – Lang Rudolf
és a Tarisznyások együttes szórakoztatja, légvár és póni-kocsikázás várja.
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Férfi kéziseink háza tájáról
Celldömölki VSE-Vulkán fürdő – Koroncó SE 24-23, férfi megyei bajnoki
kézilabda-mérkőzés
Gólszerzők: Németh 6, Molnár 6, Zámbó
5, Horváth 3, Szabó 2, Marton, Patyi.

Szabó Lórántot kértük meg egy rövid
beszélgetésre férfi kézilabda-csapatunk
jelenlegi helyzetéről, és terveiről.
»Néhány évvel ezelőtt még, a lányokhoz
hasonlóan, az NB II-ben játszott férfi csapatunk is. Jelenleg a Győr-Moson-Sopron
megyei bajnokság utolsó helyén állnak.
Mi történt az elmúlt időszakban?
– Az elmúlt időszakban a csapat játékosállománya kicserélődött, az NB II-ben
szereplő játékosok 30-on felüliek voltak,
és abbahagyták az aktív játékot. A jelenlegi keret nagyon fiatal, van 13 éves
játékosom is, de a legidősebb is csak
23. Nagy az életkori szakadék a korábbi
és a mostani játékosok között, hiányzik
a huszonéves korosztály. Ezt nem tudjuk egykönnyen áthidalni, hisz ebben a
bajnokságban még gyengék vagyunk.
Ellenfeleink több esetben is visszaélnek
fizikai fölényükkel, ha már nem tudnak
játékban fölénk kerekedni, akkor próbálnak erőből legyőzni minket.
»Ilyen feltételek mellett milyen célokkal
vágtak neki a pontvadászatnak?
– A szezon elején még célként kellett

Alapszakasz – elsőség
veretlenül
Floratom Szeged AC I. Probart – Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka 1:6,
asztalitenisz extraliga mérkőzés
Páros: Vitsek, Gerold – Fazekas, Kosiba 1:3
(9, -7, -8, -9) Kissé álmosan kezdett a celli
duó, de időben magához tért, és megérdemelt győzelmet aratott. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Vitsek – Ecseki 3:1 (7, -6,
4, 7) A nagyobb rutin győzött. (1-1). Dr.
Lukács – Fazekas 0:3 (-7, -3, -6) Nem volt
nehéz összecsapás Fazekas számára. (12). Gerold – Kosiba 0:3 (-4, -5, -7) Kosiba
könnyedén szerezte meg a harmadik celli
győzelmet. (1-3).
2. kör: Vitsek – Fazekas 1:3 (6, -10, -9, -8)
Szoros csatában sikerült legyűrni a szegedi játékost. (1-4). Gerold – Ecseki 1:3 (9,
-8, -6, -6) A fiatal celli játékos jó játékkal
győzött. (1-5). Dr. Lukács – Kosiba 0:3 (-5,

kitűznünk magunk elé, hogy tíznél több
gólt tudjunk lőni egy-egy mérkőzésen.
Ez mára már odáig fejlődött, hogy 20-25
lőtt góllal zárjuk a meccseinket. Játékosaim ugyan nagyon fiatalok, de roppant
lelkesek, és ami nagyon fontos, fejlődőképesek is. Rengeteg munka áll előttünk, hisz egy-két éven belül szeretnénk
„beleerősödni” a bajnokságba, és nem
csak játékban, hanem fizikálisan is közelebb kerülni ellenfeleinkhez. Fontos még
megjegyeznem, hogy a mi játékoskeretünk meglehetősen szűkös, a kispadunk
rövid, így még nehezebb dolgunk van a
mérkőzések során.
»Azokhoz az ellenfelekhez, akik azért
nem kis nevű csapatok utánpótlásbázisát képezik.
– Ha végignézünk a mezőnyön, láthatjuk, hogy olyan csapatokkal kell felvennünk a versenyt, mint a nagyon erős
Kisbér, az NB I-es Tatabánya II-es csapata, vagy a győri egyetem gárdája. Az
ő feltételeikkel, és hátterükkel nem tudunk versenyezni, de lelkesedésünkkel
és kitartó munkával közelebb kerülhetünk hozzájuk.
»Milyen feltételekkel, anyagi háttérrel
rendelkezik a szakosztály?
– Nem dúskálunk a javakban, de a hátterünk stabilnak mondható. Legfőbb támogatónk Celldömölk önkormányzata, a
másik jelentős bevételi forrásunk a lát-

ványsport-támogatás, TAO-s támogatás.
Sajnos ezekkel együtt sem tudunk egy
bosszantó jelenséggel versenyre kelni,
ez pedig a megyeszékhely elszívó ereje. Több kész játékosunkat is elveszítettük már azért, mert az egyetemi csapat
elcsábítja tőlünk őket anélkül, hogy a
nevelési költségeket kifizetnék. Mi nem
tudunk fizetést adni, mi csak az utaztatást és a szerelést tudjuk biztosítani, de a
fiúk így is szívvel-lélekkel teszik a dolgukat. Ők is tudják, hogy ez egy értelmes
lekötöttség, a játék szeretete mellett
sokat tesznek az egészségükért is, és a
sport nevelő hatásáról se feledkezzünk
meg.
»Mik a terveik a jövőre nézve, hogyan
folytatják a szakmai munkát?
– Mint már említettem, rengeteg munka
vár ránk, hogy minél előbb felfejlődjünk
ellenfeleinkhez. Sok munka vár ránk
továbbá az utánpótlás-nevelés terén is,
hisz szeretnénk, ha minél több tehetséges fiatalt nevelhetnénk ki. Célom, hogy
Celldömölk egy kitűnő utánpótlás-nevelő
bázis legyen, és a tehetségeinket a megfelelő csapatokhoz irányítsuk. Sajnos rajtam kívül jelenleg csak Rozmán Gergő
foglalkozik a gyerekek oktatásával és
fejlesztésével, de remélem, idővel ezen
a téren is léphetünk előre. Szerencsére
egyre több településről járnak hozzánk
gyerekek, és továbbra is várjuk a kézilabda iránt érdeklődőket, hisz nagyon
fontos, hogy minél fiatalabb korban elsajátítsák a sportág alapjait.
»CSUKA L.

-3, -3) Nem volt egy súlycsoportban a két
játékos. (1-6)

3. PTE PEAC
4. Komló Sport Kft.

Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka –
PTE PEAC Pécs 7:0

A döntő első napján a sorsolás értelmében a
két elődöntőt rendezik, melynek párosítása:
1. Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka –
Komló Sport Kft.
2. Békési Torna Egylet - PTE PEAC

A bajnoki rájátszásban már biztosan résztvevő pécsiek nem utaztak el a mérkőzésre, így játék nélkül szerezte meg a két
pontot a Celldömölk. Ez volt Klampár Tibor
csapatának 100. veretlen bajnoki mérkőzése zsinórban.
Ezzel a két mérkőzéssel véget értek az
extraliga alapszakaszának küzdelmei, melyet a Celldömölk veretlenül zárt az első
helyen, azonban még nem szerezte meg
a bajnoki címet, hisz az idei versenykiírás
értelmében bajnoki rájátszásra kerül sor,
a legjobb négy csapat részvételével. Az
eseménynek a budapesti Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnok ad otthont május
16-17-én.
A Final Four résztvevői:
1. Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka
2. Békési Torna Egylet

A második játéknapon a két vesztes a 3-4.
helyért mérkőzik egymással, míg a két
győztes a bajnoki címért csap össze.
A tervezett program:
2015. május 16. (szombat) – Nemzeti
Sportcsarnok
13:30 óra Női és férfi 1. elődöntők (1-4)
4 asztalon
17:00 óra Női és férfi 2. elődöntők (2-3)
4 asztalon
2015. május 17. (vasárnap) – Nemzeti
Sportcsarnok
10:00 óra Női és férfi mérkőzések a 3. helyért 4 asztalon
15:00 óra Női döntő és Férfi döntő 4 asztalon.
»CSL
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Közel a százhoz
Celldömölk – Tápláni KSK 7-0 (2-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 24. forduló 2015. április 25.
Vezette: Magyar Péter (Papp János, Bejczi
Antal).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor,
Györkös (Lendvai 46. p.) – Enyingi Marcell
(Enyingi Márk 65. p.), Manganelli, Szuh, Virág (Horváth 65. p.) – Németh (Pungor 61.
p.), Piri (Boda 61. p.). Edző: Koman Vladimir.
Tápláni KSK: Molnár – Schimmer, Bene, Badics (Fürdős 52. p.), Baranyai – Szilágyi, Balázs, Borbás, Schindler, Németh (Muzsai 82.
p.) – Rajzinger. Edző: Borbás János.
Kiállítva: Molnár Dániel (77. p.)
Góllövők: Piri Balázs 2 (16. p. és 51. p.),
Németh József 2 (44. p. és 61. p.), Enyingi
Marcell (53. p.), Horváth Dominik (74. p.) és
Pungor Norbert (11-esből 79. p.).
Előmérkőzés: Celldömölk U21 - Rábapaty
U21 18-2 (10-1) G.: Hajas Máté 2, Horváth
Márk 2, Szép Dániel 3, Lőrincz Gábor 2, Heim
Martin 5, Major Levente Tibor 2, Szakál
Márk, Czöndör Bálint. Tavaszi gólfesztivál az
amúgy masszív vendégek ellen.
Kőszeg – Celldömölk 1-3 (0-0)
Kőszeg, 150 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 25. forduló 2015. május 1.
Vezette: Bazsó Ferenc (Bognár László, Horváth Ádám).
Kőszeg: Táncsics – Szűcs, Fehér, Bigner,
Pongrácz – Brieber, Koroknai, Korényi, Marti
Christopher (Marti Raphael 66.p.) – Györe,
Réti. Edző: Őry Gábor.
Celldömölk: Heiner – Vajda (Horváth 72.
p.), Varga, Bodor, Györkös – Enyingi Marcell
(Virág 59. p.), Szuh, Manganelli (Lendvai
69. p.), Enyingi Márk – Németh (Piri 59. p.),
Pungor (Boda 69. p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Pongrácz Zsolt (71. p.), illetve
Németh József 2 (50. p. és 58. p.) és Piri
Balázs (78. p.).
Előmérkőzés: Kőszeg U21 - Celldömölk U21
1-4 (1-1) G.: Hajas Máté, Lőrincz Gábor és
Heim Martin 2. Nagyon fontos győzelem a
rengeteg kihagyott gólhelyzet mellett, a
második helyezett kőszegiek otthonában. A
Celldömölk továbbra is veretlenül az élen,
immáron egy meccsel többet játszva, de 11
pont előnnyel.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

»SPORT

Újabb hat ponttal van a csapat közelebb az
elérni kívánt célhoz, azaz a bajnoki aranyéremhez és így hat fordulóval a bajnokság
vége előtt ez jót szokott jelenteni. Most is
jót jelentett, az ünneplésre azonban még
várni kell, mert a matematika könyörtelen
tudományág és a valószínűségszámítási
elméletek szerint a szinte lehetetlennek
is van esélye a bekövetkezésre, ha nem is
sok. Sokkolóan sok volt viszont az, amit az
újonc Táplán két csapata kapott – ha az U
21 meccsét is hozzárakjuk – a soros bajnoki fordulóban a kapott góljaik száma 25-el
nőtt, ami visszatérve a matematikához ötöt mérkőzésre volt eddig valószínűsíthető.
Ehhez képest most nagy verésbe szaladt
bele a középmezőnyhöz tartozó újonc
együttes, akinek talán a legérdekesebb a
korösszetétele a megyei csapatok között.
A statisztikai átlagot tekintve akár jónak is
lenne nevezhető, de ez az átlag a szélsőségekből adódik, a csapat közel harmadát
a negyven felettiek alkotják, míg csaknem
kétharmadát a húsz év alattiak. Cellben jó
negyedóráig húzták ki kapott gól nélkül,
aztán sorozatban estek, közelebbről és távolabbról, erőből és okos lövésből, az utolsó
pedig 11-esből. Akkor már a kapuban nem
a 19 éves Molnár állt, mert az ő számláját
terhelte a büntetőt előidéző szituáció, hanem a 45 éves mezőnyjátékos Szilágyi Ferenc, aki talán maga sem gondolta, hogy
azzal az egy tizenegyes góllal megússza ezt
a számára sem mindennapi kihívást. Komolyabb ellenállásra számíthatott a csapat
Kőszegen, nemcsak azért, mert a kilencedik
helyezett kőszegiek ebben az idényben inkább csak hazai pályán gyűjtögetik a pontjaikat (25-ből 19-et), hanem azért is, mert a
két csapat összecsapását mindig körüllengi
egyfajta feszültség, presztízs-hangulat, függetlenül a bajnokság típusától, a csapatok
aktuális helyezésétől a tabellán. Négy éve
együtt szállt ki a két csapat az NB III-ból,
három éve a Cell lett a bajnok a megyeiben, két éve a Kőszegé lett a dicsőség, egy
éve a Cell bronzérmes lett, a belviszálytól
sújtott Kőszeg pedig a 14. helyen végzett.
Most megint a Cellnek áll a zászló, miként
a meccs is, ha nem is simán. Nem mintha a
Kőszeg annyit veszélyeztetett volna, hanem
inkább azért nem lett sima a meccs, mert a
találkozót végig támadó cellieknek nagyon
nehezen sikerült bevenni a Táncsics András

egójával is körbefont hazai kaput. Szokatlan
módon csak a második félidőben született
meg az első gól, egy szép és főleg pontos
Bodor-Györkös-Németh összjáték után. A
másodikra nem kellett ennyit várni, újra
Németh József volt eredményes közelről,
majd egy kis feszültség a végére a kőszegi szépítő találat után és végül jöhetett a
Piri-féle keserű pirula a hazaiaknak egy, a
kapufáról a hálóba pattanó labda nyomán.
A következő két meccs során matematikailag is rendezhetjük az elsőséget és mivel
két találatra vagyunk a szezon századik
góljától, vélhetően annak elérésére is sor
kerülhet. Ebben most a közvetlen üldözőbolyhoz tartozó együttesek hátráltathatják
majd a csapatot: először hazai pályán május
9-én a Király SZE, majd a következő hétvégén idegenben a Vép. Jó meccsek lesznek,
»DOTTO
szurkoljunk együtt!

Jó játék, magabiztos győzelem
Sárvár Fürdő Kinizsi – Celldömölki
VSE-Vulkán fürdő 22-29 (11-17), NB
II-es női kézilabda-mérkőzés, Sárvár.
Vezette: Gyalog Erika, Juhászné Tuifel
Andrea.
Celldömölk: Szabó – Sebestyén 1, Szomorkovits 12, Tóth 1, Vlasich 2, Németh
3, Bagics 4 Csere: Szabó, Geiger 2, Freiberger 4. Edző: Rozmán Gergő.
Fej-fej mellett kezdték a vasi rangadót
a csapatok. 15 perc játék után fokozatosan került fölénybe a Celldömölk, remek
védekezésének és gyors lerohanásos
góljainak köszönhetően. A szünetre már
6 gólos celli előnnyel mehettek a csapatok. A fordulás után felzárkózott ugyan
a házigazda, de jókor kért időt a CVSE,
és rendezte sorait. A folytatásban újra
a vendégek akarata érvényesült, és jó
játékuknak köszönhetően, magabiztos
győzelmet arattak.
Rozmán Gergő: A szezon legjobb játékát nyújtva, a játék minden elemében
felülmúltuk az ellenfelünket. Mindenkivel maximálisan elégedett vagyok,
igazi csapatként játszottunk és ennek
»CSL
meglett az eredménye.
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Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
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módunkban elfogadni.
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Tavaszi Orgonahangverseny Sorozat
Könnyed, barokk zenei időutazás Velencébe, Londonba és Lipcsébe
2015. május 12. kedd 19.00 Celldömölk
Római Katolikus – Bencés – Kegytemplom (Hollósi tér)
Jegyelővétel: Kemenesaljai Művelődési Központ
Dr. Géfin tér 1. Tel: 95 779302
Jegyár: 2200.- Ft.

"MALOM – FIA"
VASÁRNAPI VÁSÁR
2015. május 10. 9.00–17.00
OstffyasszOnyfa, Hegyaljai u. 15.
(régi malOmépület)

Termelői vásár, kézműves
kirakodás, bolhapiac egy
időben, egy helyen!
különleges környezeTben,
nyáron hűTöTT, Télen fűTöTT
épüleTben vásárolhaTsz...
...sőT árusíThaTsz!!!
várunk szereTeTTel!!!
érdeklődés, árusok bejelentkezése
Telefonon: naponta 17–19 óráig 30/871-3023 ill. 20/369-8486
emailben: a malomfia@gmail.com címen
mi neked lom, az másnak kincs, nincs iTT olyan, ami nincs.
mi neked kincs, az másnak lom, újra iTT az alkalom.
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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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Az immáron 33 éve működő

Krajcsovics Cukrászda
átalakított arculattal várja régi és
leendő vendégeit. Az eddig megszokott
minőségi édességek mellett most egy
új szolgáltatással bővül kínálatunk.

Ételbárunk
a mai modern nagyvárosi vendéglátás
stílusjegyeit hordozza magán.
Helyben készült hagyományos
süteményeink és ételeink mellett
továbbra is nálunk kóstolhatja
meg Celldömölk egyetlen főzött
fagylaltkülönlegességét.
Számtalan nyitási akció vár Önökre,
illetve családjukra. Megéri benézni!
És ne feledje:
Krajcsovics Cukrászda – az édesség
specialistája.
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