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» AKTUÁLIS

Aláírásgyûjtés a Vas megyei kórházak megmentéséért
A Vas Megyei Közgyûlés három képviselõje, Fehér László, Szabó Lajos és
dr. Németh Kálmán aláírásgyûjtést kezdeményezett a megyei kiskórházak,
így a Kemenesaljai Egyesített Kórház
megmentéséért és az egészségügy
stabil finanszírozásáért.
Február 22-én a megyei egészségügy
helyzetérõl és azon belül is a celldömölki kórház további sorsáról tartott
sajtótájékoztatót Fehér László polgármester, megyei képviselõ, valamint
Szabó Lajos és dr. Németh Kálmán
megyei képviselõk. A tájékoztatót
Fehér László nyitotta, aki felelevenítette az elmúlt évtized fõbb egészségügyi reformjait, melyeken a Kemenesaljai Egyesített Kórház is átesett. Vas
megyében a 2007-ben végrehajtott
struktúraváltás elõtt négy aktív kórház
mûködött: Szombathelyen kívül Celldömölkön, Körmenden és Sárváron voltak
aktív ellátást biztosító ágyak, szülészettel, sebészettel és belgyógyászattal. A reform után Sárváron megszûnt
az aktív ellátás, Celldömölkön és Körmenden pedig korlátozódott az aktív
ellátást nyújtó ágyak száma. A kórházak 2012-es államosítása után azonban
Celldömölkön már csak a szülészetnõgyógyászaton vannak aktív ágyak a
Markusovszky kórház kihelyezett részlegeként, Körmend pedig a szombat-

helyi kórház tagintézményeként kapott
sebészeti aktív ágyakat.
Fehér László elmondta, szeretnék elérni, hogy Celldömölkön és Körmenden
újra több aktív ágyon nyújtsanak ellátást, szülészet-nõgyógyászat, belgyógyászat és sebészet területen egyaránt, hiszen a megyeszékhelyen kívüli
lakosság így kaphatna biztonságos ellátást. Szabó Lajos egykori országgyûlési képviselõ Vas megye egészségügyének lakosságalapú alulfinanszírozottságára hívta fel a figyelmet, hiszen
a megye több mint 8.000 súlyszámhátrányban van, s így jelenleg évi 1,2
milliárd forint hiánnyal küzd, a celldömölki kórház mintegy évi 200 millió
forint mínusszal mûködik. Dr. Németh
Kálmán, egykori répcelaki polgármester a háziorvosi ellátás problémájáról
tájékoztatott. Magyarországon százezer

lakosra 260 orvos jut, Ausztriában ez a
szám 480, Csehországban 370. Magyarországon 6500 házi- és gyermekorvosi körzet van, ebbõl 230 betöltetlen. Minden negyedik orvos 60 éven
felüli, 800 orvos 70 évnél idõsebb. A
számok is alátámasztják a szakma elöregedését, és azt is, hogy nincs kellõ
mértékû utánpótlás. Németh Kálmán
szerint a problémát kizárólag a háziorvosok bérének növelése oldhatná meg
hosszútávon.
Celldömölk polgármestere emlékeztetett arra, hogy a 2007-es kórházi struktúraváltáskor is kiállt a kórház mellett,
és városvezetõként a kormányhoz és
az egészségügyi szaktárcához fordult, s
így plusz finanszírozást kaphatott a
celldömölki kórház. A Fidesz helyi csoportja akkor tüntetett a szocialista-liberális kormány ellen, s „a templomot, az
iskolát, a kórházat nem adjuk” feliratú
táblákkal vonultak utcára. Azóta a
Fidesz-kormány államosította a kórházakat és az iskolákat is. Polgármesterként, megyei képviselõként képviselõtársaival együtt pártoktól függetlenül kéri a támogatást az aláírásgyûjtéshez, hiszen annak célja, hogy a
kisebb kórházak önállóak maradhassanak, és mindenütt biztonságosan mûködhessenek az alapellátások, a szülészet, sebészet és a belgyógyászat.
»ÚK

Meghívó
2016. március 15-én (kedden) 15.30 órakor
koszorúzás az 1848–49-es szabadságharcosok domborművénél.
16. 00 órakor Vas Megye Közgyűlése és
Celldömölk Város Önkormányzata
ünnepi megemlékezést tart
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.
Köszöntő: Fehér László , Celldömölk város polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Ágh Péter , a térség országgyűlési képviselője
A Vas Megye Közgyűlése által odaítélt kitüntetéseket
Majthényi László , a megyei közgyűlés elnöke adja át.
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Március 15-ére emlékezve
Március 15-e megünneplése nemzeti
hagyománnyá lett. Ez a számunkra kedves tavaszi nap a kezdés jelképévé nemesedett. Igazodási pont a nemzet
életében, amikor az öröm összekovácsol
bennünket, magyarokat. 168 évvel ezelõtt március 15-én, Pest utcáin a márciusi ifjak vették kezükbe az eseményeket tisztán, õszintén, önzetlenül.
A politikai forradalom – amit a magyar
reformkor erjedése elõzött meg –
elemi erõvel tört utat a társadalmi-gazdasági és a nemzeti kulturális fejlõdésünknek. A pesti ifjúság bátor idealizmusával lefoglalta a nyomdát, eltöröltette a cenzúrát, kinyomtattatta a
Nemzeti dalt és a nemzet kívánságait
összefoglaló 12 pontot, amelyet – félve
a tömegtõl – még azon a napon jóváhagyott Pest polgármestere, és a császári és királyi helytartótanács. A sikeren felbuzduló lelkes tömeg a veszélylyel dacolva behatolt a várba, ahol az
õrséget ellátó katonaság szolidáris volt
ügyükkel, így kiszabadították Táncsics
Mihályt. Táncsicsot az éljenzõ tömeg
kocsin, a lovakat kifogva vitte át
Pestre. „ Ma született a magyar szabadság” – írta késõ éjjel naplójába
Petõfi. Március 15. igazi jelentõsége
nem szûkíthetõ le a fõváros meghódítására, arra, hogy meghátrálásra késztette a Helytartótanácsot, hiszen a
márciusi ifjak és a pestiek sikere hamarosan Bécsre és Pozsonyra is hatással volt. Két nap múlva a fõrendi ellenzék vezérét, Batthyány Lajost kinevezték miniszterelnöknek. Majd az uralkodóház az európai események hatására
engedélyezte az elsõ felelõs magyar
minisztérium felállítását és április 11én V. Ferdinánd szentesítette a törvényeket, elfogadva benne a magyarok
összes követelését.
Figyeljünk ezek nemzeti vonatkozásaira, mint például az állami önállóságunk
hangsúlyozására, vagy az Erdéllyel va-
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ló unió követelésére. De szem elõtt
kell tartanunk azokat a pontokat és törvényeket is, amelyek a társadalmi modernizációt, a mindennapi élet átalakítását szorgalmazták. Olyan kereteket
jelöltek ki, amelyek a születõfélben
lévõ polgári társadalom életét mederbe terelték. Közteherviselés, törvény
elõtti egyenlõség, sajtószabadság kimondása. Mind-mind olyan érték, amit
ma is ápolunk és óvunk.
Vértelenül gyõzött tehát a forradalom.
Ez volt a cél: senki sem akarta a harcot,
hanem a békés fejlõdést. A forradalom
csak akkor csapott át szabadságharcba,
mikor külsõ veszély fenyegette. Ebben
a harcban a haza többsége: reformerek
és forradalmárok egybeforrtak.
A kitartó, hõsi küzdelem ellenére a szabadságharcot leverték. Ez volt Európa
egyetlen forradalma, amelyik nem
belsõ gyengesége következtében bukott el, hanem az orosz intervenció hatására. A bukást ugyan megtorlás
követte, de az ezt követõ idõk elõkészítették a kiegyezés lehetõségét és a
boldog békeidõk fejlõdéssel teli korszakát, és az ehhez tartozó szabadságot.
Március 15. minden korban a szabadság szimbóluma. Miért is fontos a szabadság? Tekintsünk például egy 25
éves fiatalemberre a korból, akit Petõfi
Sándornak hívnak. Szerelmes, sikeres,
ígéretes jövõ áll elõtte. Az események
hatására valami irtózatos erõtõl és
meggyõzõdéstõl hajtva félre dobja a
boldog, békés polgári élet, a karrier
lehetõségét. Gondolkodás nélkül harcba szállt a szabadságért és meg is halt
érte. Petõfi szabadságeszméje kiérlelt,
egyetemes szabadságeszme. Középpontjában az ember, lényege a humanizmus. Petõfi hitt az emberben: innen
ered szabadságimádata, a szabadságnak világmozgató erõként, istenségként való ünneplése:
„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,

Kerestünk mi égen-földön téged
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány,
Mely leroskad, egy ideig állván.”

Mit is jelent nekünk ma a szabadság?
Az ember alapvetõ jellemzõje és vágya, általában idegen erõtõl való függetlenedést jelent. Az én generációm a
puha diktatúra megszûnésével megélte a szabadságot. Az utánam jövõ
nemzedék beleszületett a szabadságba, örökségül kapta. Talán nem is érti
egészen, hogy mit jelent, hiszen nem
kellett soha küzdeni, pláne nem az
életével fizetni érte. Csak tanult róla
történelemórákon, hallott róla a megemlékezéseken és olvasott róla. Az ifjú
nemzedéknek meg kell majd tanulni
felelõsséggel élni és nem visszaélni az
örökül kapott szabadsággal. Mi, magyarok, Petõfiék márciusi üzenetének
csak úgy lehetünk értõ befogadói és
továbbadói, ha õrizzük a tõlük kapott
örökséget, a szabadságot. Csak úgy
szolgálhatjuk ezt az eszmét, ha óvjuk
az egyetemes humanizmust, hazánk
szellemi értékeit, kultúránk és mûvészetünk sajátos arculatát az európai
népek közösségében.
»DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ
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Épületátadó a Népjóléti Szolgálatnál
Az elmúlt év során a gimnáziummal
párhozamosan a Népjóléti Szolgálat
három épületének energetikai fejlesztése is megtörtént. Február 23-án Celldömölk országgyûlési képviselõje és a
város vezetõi hivatalos ünnepség keretében adták át a felújított épületeket.
Nem csak a gimnázium épületét sikerült felújítani az elmúlt év végére, a
Népjóléti Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése is megvalósulhatott
az idõsekkel foglalkozó intézményegységeiben. Ehhez csaknem 150 millió
forint pályázati forrás állt az önkormányzat rendelkezésére. A február 23ai hivatalos átadás a Nemesdömölki
utcai épületnél vette kezdetét, mely
szintén teljes energetikai felújításon
esett át: korszerûsítették a fûtésrendszert, az épület új homlokzatot kapott,
megtörtént a nyílászárók cseréje, valamint számos egyéb hõszigetelési munkálatot elvégeztek. Mindez, ahogy a
megnyitóbeszédében Sulyok Krisztina,
a Népjóléti Szolgálat megbízott igazgatója is fogalmazott, elengedhetetlen
volt a gondozottak és a dolgozók részére egyaránt. A Nemesdömölki utcai
épület jelenleg 22 fõ bentlakóval
mûködik, akik számára a szolgálat
igyekszik a lehetõ legélhetõbb feltételeket biztosítani, ami a 21. század szociális intézményeiben már alapkövetelmény. Az idõsotthonok célja amellett,
hogy a bentlakók számára nyugodt,
békés, családias légkört teremtsen, az
aktív élet biztosítása is. Ezekhez a
célokhoz azonban a megfelelõ infrastruktúra is nélkülözhetetlen, így az épület energetikai felújítása is szükségszerû lépés volt. Az intézmény vezetõje
ezért köszönetét fejezte ki a celldömölki önkormányzatnak a pályázat benyújtásáért. Habár a Nemesdömölki
utcai idõsek otthona 22 fõvel mûködik,
legalább a férõhelyek duplájára növelésére volna igény, így az intézmény
további, hosszú távú céljai között szerepel a kapacitásbõvítés is. A megnyitó
után Fehér László polgármester is köszöntötte az intézmény lakóit, dolgozóit, valamint a rendezvényen megjelent vendégeket, többek között Ágh
Péter országgyûlési képviselõt, Gecse
József járási hivatalvezetõt, Söptei Józsefné és Lengyel László alpolgármestereket. Majd visszatekintett az idõsek
otthonaként szolgáló épület múltjára,
valamint az otthon pontosan 15 éves
történetére. Elmondta, az önkormány-

zat már korábban elkészítette a Népjóléti Szolgálat épületeinek energetikai
felújításáról szóló terveket, ennek volt
köszönhetõ, hogy a hirtelen jött
pályázati lehetõséget sikerült kiaknázniuk. Hozzátette továbbá, milyen fontos és megbecsült munkát végeznek az
otthon munkatársai, valamint hogy a
helyi szociális ellátórendszernek mekkora szerepe van nemcsak a város, de
a térség szintjén is. A polgármester
után Ágh Péter országgyûlési képviselõ
vette át a szót, aki megjegyezte, ismét
volt értelme az elvégzett munkának,
hiszen jó helyre került a bruttó 150
millió forintos forrás. Kiemelte továbbá, hogy Celldömölk számos fejlesztésen, korszerûsítésen esett át az elmúlt években, a város folyamatosan
szépül, fejlõdik. A 2016-os év az elmúlt
ciklushoz képest kevesebb látványos
beruházást fog eredményezni, hiszen
most az uniós pályázatok elõkészítési
szakasza zajlik. A beszédek után a Soltis Lajos Színház tagjai tették ünnepélyesebbé a hangulatot verses-énekes
produkciójukkal, valamint az otthon
egyik lakója szavalt az alkalomhoz illõ,
megható költeményt. Az ünnepség a
Szalóky utcai épület avatásával folytatódott, ahol az említett energetikai felújítások szintén megvalósultak mind a
gondozóház, mind az idõsotthonként is
szolgáló komplex ellátóközpont épületén. Az ünnepi köszöntõket és a Soltis
Lajos Színház mûsorát szalagátvágás
követte, mellyel Ágh Péter országgyûlési képviselõ, Fehér László polgármes-

ter, Söptei Józsefné alpolgármesteraszony, Sulyok Krisztina intézményvezetõ, valamint Varga Zoltán kivitelezõ hivatalosan is átadták a korszerûsített épületeket.
»NÉMETH NÓRA

Húsvéti adomány
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület húsvéti
adománygyûjtést szervez. Az
adományokat a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár aulájában gyûjtik
2016. március 17–18-án
(csütörtökön és pénteken),
15–17 óra között és
március 19-én (szombaton)
9–12 óra között.
Elsõsorban tartósélelmiszercsomagokat (liszt, cukor, száraztészta, konzervek, olaj, csokoládé stb.), tisztító- és tisztálkodószereket várnak, de minden egyéb adományt szívesen
fogadnak! Az összegyûjtött
adományokat a Cselekvõ Öszszefogással Celldömölkért
Egyesület tagjai a Magyar Máltai Szeretetszolgálat celldömölki csoportjával együtt juttatják
el a rászorulóknak.
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Varázsfazék, avagy különlegességek Szilvi konyhájából
A kedvenc kávézómban találkozunk
Udvardy Szilviával, aki gyermekkori jó
ismerõsöm. Szilvi pár éve készít különlegesebbnél különlegesebb dzsemeket,
zöldségkrémeket, amikkel idõrõl idõre
megörvendezteti környezetét. Talán
sokak számára ismerõsen hangzik a
Varázsfazék fantázianév. Utánajártunk,
mi is fõ a varázsfazékban.

»Mesélj egy kicsit magadról, hogyan
született meg az ötlet, hogy befõtteket
készíts?
– Nem szeretek fõzni, de a befõzés valahogy a hobbimmá vált. A hétköznapokban az elmémet is megtornáztató,
pörgõs munkát végzek családsegítõként. Talán ezért választottam ezt a
nyugodtabb, elmélyültebb kikapcsolódási formát, amely most már teljes
mértékben kitölti a szabadidõmet.
Párommal immár tíz éve vagyunk
együtt, õ Vönöckrõl származik. Náluk
nagy a kert, és minden tavasszal veteményeznek. Az ott termelt zöldségek
mennyisége miatt kezdtem el gondolkodni azon, milyen lehetõségeket rejt
magában a befõzés. Elsõ körben recepteket keresgéltem.
»Mikor fogtál bele a munkálatokba?
Milyen termékekkel indultál?
– Az elsõ receptet 2013-ban tettem fel
egy fõként Celldömölkieket tömörítõ közösségi oldalra: az ananászos tökdzsem
receptjét, óriási volt az érdeklõdés iránta. Három éve kedvenc a chilizselé,
amely egy édes-savanyú-csípõs zselé, és
húsok, szendvicsek, káposztasaláta ízesítésére használják a vásárlóim. A tavasz
nagy kedvence a medvehagymás pesto,
az õszé pedig a Vegeta paszta. Örülök
neki, hogy sok fiatal háziasszony figyel
arra, hogy tartósítószer-mentes, 100%os zöldségkészítményt használjon
fõzéshez és ízesítésre, és nem mellékesen zsíros kenyérre is nagyon finom.
2014-tõl készítem a Vegeta pasztát, ami
kb. 6–8 féle zöldséget tartalmaz sóban
tartósítva. A népszerû termékek mellett
minden évben készülnek újdonságok is.
2015-ben gyorsan elfogyott a citromospálinkás szilvadzsem, a rumos málnadzsem, és a feketeribizli-dzsem is. Nyáron
édesanyám 25 éves receptje alapján készült csípõs és nem csípõs zöldségkrém
is, illetve darált kápiaparika (csípõs és sima) sóban tartósítva, habaneros szilvadzsem és chilis almadzsem is. A paradicsomszósz is nagy kedvenc, de 5-6 üveg
elkészítéséhez 2-3 kg paradicsom is
szükséges. Vannak vásárlóim, akik szeretik a chilipaprikát savanyúságnak
elkészítve, nekik õsz elején tudok ked-
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vezni. Többen mondták már, hogy ajándékba adják a készítményeimet. Szintén
2015-ben próbaképpen készült 15 üveg
gulyáskrém, chilis tormakrém és hagymamixes paprikakrém is, ezek 2016
nyarán biztosan kaphatóak lesznek.
»Izgalmasan hangzik ez a gazdag választék, de ekkora mennyiséget hogyan
tudsz egyedül feldolgozni?
– Nálunk a szezon márciusban a palántázással kezdõdik és november végén zárul a szárított õrölt chili ledarálásával. Bár nem végzek nagyüzemi befõzést, egy termékbõl maximum ötven
üveggel készítek, de egyedül ezt nem
tudnám megcsinálni. Párom végzi a kerti munka jelentõs részét: gyakran hajnalban megy Vönöckre öntözni, a betakarítás közös, a feldolgozás (mosás,
válogatás, aprítás) elõkészületeit pedig
nyugdíjas édesapám vállalta. Igyekszünk
a betakarítás napján, de legkésõbb másnap eltenni a terméket, mert fontos,
hogy frissen kerüljenek üvegekbe.
»Milyen szempontok játszanak szerepet
az értékesítésnél?
– 2014-ben átvergõdtem a különbözõ
hivatalos ügyintézéseken és õstermelõ
lettem, majd megmutattam a termékeimet a celli Bababörzén, illetve a facebookon létrehoztam egy oldalt Varázsfazék néven. Én magam vásározni
ritkán járok, számomra az internetes eladás, és a „szájhagyomány” útján való
értékesítés vált be. Megrendelõim fõképp celldömölkiek és környékbeliek,
és mindig megoldjuk, hogy 1-2 napon
belül eljusson hozzájuk a megvásárolt
termék. A termékek receptjeit is szívesen bárki rendelkezésére bocsátom, bár
a többség inkább magát a készítményt
kéri. Figyelek arra is, hogy csak a kertben termett zöldségek és gyümölcsök
kerüljenek felhasználásra, ahogy arra is,
hogy a lehetõ legkevesebb vegyszer és
tartósítószer érje az alapanyagot és a

készterméket. Mivel keveset, vagy
egyáltalán nem permetezünk, ez megvalósítható.
»Mesélj nekünk egy kicsit a terveidrõl is!
– Már tervezem a következõ évet, új receptekkel is készülök, nyár elején biztosan kipróbálom a bodzazselét, illetve a
cukkinikrém elkészítésével is többször
szemeztem már. Valószínûleg a zöldséges termékek kerülnek elõtérbe.
PARADICSOMSZÓSZ (a sütõbõl)
Hozzávalók: 1 db jó nagyméretû jénai
tál (azért fontos a méret, mert a hozzávalók mennyiségét is ehhez igazítjuk, 23 kg paradicsom megmosva, nagyobb
kockára szelve, 5 db nagyobb fej vöröshagyma, hámozva, nagyobb kockára
szelve, 2 dl-es bögre fokhagyma hámozva, kockázva, 2 dl-es bögre friss bazsalikom (szárított is jó, de abból fél
bögre is elég) vagy oregano, 1 ek. só, 1
ek. egész bors, 5 ek. cukor, 0,5 dl balzsamecet, 1 kk. natrium-benzoát (vagy
szalicil)
Elkészítés: A hozzávalókat elõkészítjük,
a jénai aljába 1-2 evõkanál olajat öntünk, majd a balzsamecet és a cukor kivételével mindent beleteszünk. Tetejét
rátesszük és kb. 2 órát sütõbe sütjük
(forrni fog a leve, van, hogy kifut, ilyenkor a tetejét egy kicsit félre húzom,
hogy távozzon a gõz). Nem baj, ha a
széle odaég, nem árt neki. Amikor elkészült, még melegen a jénai tálba botmixerrel összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a
cukrot és a balzsamecetet, megkóstoljuk, és ha kell, még utána fûszerezünk. Spagetti szószos, pizza szószos ízt
kapunk, mindenki ízlés szerint bánhat a
fûszerekkel. Még egyszer átkeverjük,
hogy a cukor és a balzsamecet is tökéletesen elkeveredjen benne. Én ilyenkor
keverek bele egy kk. natrium-benzoátot
is, majd még melegen üvegekbe töltöm. Pizzára, spagettire használom, illetve vízzel hígítva, eperlevéllel, mozarella sajttal kiváló paradicsomleves
készülhet belõle.
»BL

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban felteszünk egy
kérdést lapunk valamelyik oldalán. A
helyes választ beküldõk között Udvardy
Szilvia termékei közül sorsolunk ki
kettõt.
Beküldési határidõ: 2016. március 11.
Megfejtéseiket az ujkemenesalja@celldomolk.hu e-mail címre, vagy a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
(Dr. Géfin tér 1.) postacímre várjuk.
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» TURIZMUS

Két kimagasló eredmény a JUFA-nak
Klára Ágnes 2015 októberétõl vállalta el
a JUFA Vulkán Termal Resort értékesítési és marketing igazgatói pozícióját.
Mint arról elõzõ lapszámunkban már
hírt adtunk, a létesítmény kimagasló
helyezést ért el a Tripadvisor vendégértékeléseinek megmérettetésén. Azóta
újabb minõsítéssel is gazdagodott. Klára
Ágnest kérdeztük szakmai pályafutásáról, valamint a fürdõ és sportközpont újonnan szerzett minõsítéseirõl.
– A fõiskolai tanulmányaim végén,
2004-ben kezdtem el a szállodaiparban
dolgozni. A szakmai gyakorlatom után
a sárvári Park Inn Szállodában helyezkedtem el az értékesítés, marketing
területén. A szakmai tudásomat sikerült megalapoznom, és a kapcsolatrendszerem nagy részét ott sikerült
kialakítanom. Ezt követõen egy ausztriai síszállodát vezettem egy éven keresztül, majd ott kaptam a felkérést a
bükfürdõi Hotel Caramell értékesítési
igazgatói posztjának az ellátására. Akkor a létesítmény egy négycsillagos,
80 szobás wellness szállodaként mûködött, az elmúlt hat évemet ott töltöttem. E hat év alatt a szálloda szépen
kinõtte magát: elõször a tulajdonunkba
került egy cukrászda-kávézó-rendezvényközpont további öt szobával, majd
bérleményként üzemeltettünk egy 220
fõ befogadására alkalmas éttermet a
büki gyógyfürdõ területén, valamint
egy Kristálytorony nevezetû élményparkkal bõvült a létesítmény 2012-ben.
2013 júniusa óta e létesítmények igazgatójaként folytattam szakmai pályafutásomat. Számomra mindig is az értékesítés jelentette a fõ szállodai csapásirányt. Ezen a területen rendelkezem a
legkiterjedtebb kapcsolatrendszerrel is.
Mindig is gyógy- és wellness területen
dolgoztam. A fürdõszolgáltatásokkal
kapcsolatosan elsõsorban osztrák, német, cseh és magyar piacokon való ismeretekkel rendelkezem. 2014 óta a
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének nyugat-dunántúli régióvezetõhelyettese vagyok. 2015. október közepétõl csatlakoztam a JUFA Vulkán
Termal Resort csapatához.
»Milyen kiemelkedõ eredményeket
mondhat magáénak a létesítmény?
– A közelmúltban vettünk át egy kimagasló eredménynek számító plakettet,
amelyet a Tripadvisor nevû legnagyobb
online vendégértékelõ oldalon a Resort
(a szálloda, a fürdõ és a kemping, tehát az egész létesítmény együttesen –
a szerk. megj.) a magyarországi vidéki

szállodák körében a 15. helyet szerezte meg, olyan neves szállodákat magunk mögé utasítva, mint pl. Egerszalókon a Shiraz Hotel vagy egy-egy Balaton-parti szálloda. Azt gondolom,
hogy Birkás László igazgató úr kiváló
szakmai munkáját is minõsíti ez a díj,
valamint a Resort minden dolgozójának az elismerése is, hiszen a vendégek nemcsak egy szolgáltatás alapján
értékelnek, hanem összességében a
szolgáltatások minõségét. Nagyon fontos, hogy a vendégek mindig elégedettek legyenek, az esetleges panaszokat pedig folyamatosan és hatékonyan kezeljük. A vendégértékeléseknél
számít a szolgáltatások minõsége, választéka, a tisztaság, az étkezések, és
nem utolsó sorban a személyzet vendégekhez való hozzáállása. Ez utóbbi
nagyon sokat jelent. Többet jelenthet
manapság, ebben a rohanó világban,
ha valaki kap egy kedves szót, egy kis
figyelmet, mint ha egy élményelemmel többet vehet igénybe a szállodában vagy a fürdõn. Az idegenforgalom az egyik olyan terület, amit szerencsére nem lehet teljes mértékben
gépesíteni, ennek köszönhetõen nagy
szerep jut a humánerõforrásnak. Ennek
megítélését pedig épp a vendégvélemények befolyásolják. Azt gondolom,
hogy nagyjából mindegyik szálloda
ugyanazt tudja, egy dologban külön-

bözhetnek, ez pedig az emberi töltet.
»Két hete újabb minõsítéssel gazdagodott a Resort. Mi is ez, és mit jelent az
Önök számára?
– Másik nagy elismerésünk az ún. Kids
Oázis minõsítés, amely egy magyarországi védjegy, és a családos, gyermekbarát szállodákat minõsíti. Ennek a
három szélforgós minõsítésére pályáztunk és kaptuk meg ezen elismerést
legutóbb. A minõsítésnek köszönhetõen az ajánlatok feltüntetik azt is,
hogy kisgyermekes családok is bátran
igénybe vehetik szolgáltatásainkat, és
teljes kikapcsolódást nyújt a kisgyermekkel érkezõk számára is. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a díjak,
minõsítések az utazni, pihenni vágyókat segítik döntéseik meghozatalában.
Elismerés egyben a szakmai munka
visszaigazolására valamint erõsíti Celldömölk város rangját és ismertségét.
»LOSONCZ ANDREA

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadására: Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 4/28.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, egy+fél szobás, távfûtéses. Területe: 46 m2. Bérleti díja: 24.426 Ft/hó. A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2016. március 8-tól telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 17. (csütörtök) 9 óráig. A pályázatot
írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét. A
beérkezett pályázatok felbontására: 2016. március 17-én (csütörtök) 10 órakor kerül
sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el,
aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegû
ajánlat esetén az ajánlattevõk között licitet tartunk a borítékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek
megfelelõ összeget óvadék címén befizetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi
okiratba kell foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli. A bérbeadás idõtartama:
határozott idõre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja: 2016. március 18.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk,
Városháza tér 1., 118-as iroda, illetve a 95/777-819-es vagy a 70/977-1318-os telefonon kapható.
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Ki mit tud?
Két napig a diákoké
volt a színpad
Cságoly Szilvia beszélt a munkaközösség fejlesztési terveirõl: egy új, az EUelõírásoknak megfelelõ játszótér, emellett a gyermekek fejlõdését, egészségét szolgáló eszközök beszerzése. A
városi iskola igazgatónõje, Danka Adél
is köszöntötte a vendégeket, és örömét fejezte ki, hogy az intézmény diákjai ebben a két napban megmutatják, hogy nemcsak a tanulásban, hanem egyéb területen is mennyire
tehetségesek.
Az elsõ nap mûsor-összeállításának
nyitószáma a Tücsök Bábcsoport UVtechnikás játéka volt, õket követte
Szentgyörgyi Ábel 7. b osztályos tanuló énekes-hangszeres szólója, valamint
az Energy Dance Team produkciója. Az
osztályok elõadásainak sorát az iskola
legidõsebbjei, a nyolcadikosok nyitották, õket követték a legkisebbek. Az
elsõ napon még színre léptek a többi
évfolyam osztályai is, mind-mind látványos, ötletes produkciókkal örvendeztette meg a közönség soraiban
ülõket.

A Ki mit tud? következõ napján szintén
az intézményvezetõ és a szülõi munkaközösség két elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd kezdetét vette a
második felvonás. A mazsorettek és az
Energy Dance Team bevezetõ bemutatója után a másodikosok kezdték a betanult darabok prezentálását. E napon
szerepeltek még az elõzõ napból kimaradt osztályok, ismét jobbnál jobb
elõadásokat megcsillantva, közkedvelt
zenei slágerekkel aláfestve.

Különleges különóra a Parlamentben

Westside-nak neveztük el. A játék után
komolyabbra fordultak a dolgok. Kísérõink a karzatra vezettek fel minket,
ahol belepillanthattunk az „azonnali
kérdések órájába”, ahol Orbán Viktor
miniszterelnök úr Dúró Dóra kérdésére
válaszolt a gyermekek étkeztetésével
kapcsolatban. Az utolsó elõtti programunk egy vetélkedõ volt, melynek
lényegét, a frakciói együttmûködést sikeresen teljesítettük. Nyereményünk
egy torta volt, amelyet hazafele a vonaton fogyasztottunk el. A program befejezéseként az Országgyûlési Õrség
tagjai úgynevezett díszelgõ bemutatóval kedveskedtek. Néhány tanulót, köztük Talabér Cintiát, Vraskó Zsófiát és
Kiniczky Mátyást avatták be a tisztelgés
és a katonai formaságok rejtelmeibe. A
parlamenti különórán csapatunk megismerhette az Országház mûködését, történetét és az országgyûlés menetét.
Felejthetetlen élményben volt részünk,
mely után fáradtan, de jó kedvvel indultunk el hazafele.
»SIPOS MIRTILL 11.A OSZTÁLYOS TANULÓ

Hetekig tartó szorgalmas felkészülés,
produkciók betanulása, izgalomtól csillogó szemek a színpadon, büszkeségtõl
ragyogó arcok a nézõtéren.
A Celldömölki Városi Általános Iskola
életében immár hagyomány a február
végén megrendezett Ki mit tud?, melynek keretében az intézmény tanulói
bemutatják szüleiknek, nagyszüleiknek
hetekig tartó felkészülésük színpadra
érett gyümölcsét. A kétnapos rendezvény elsõ napján, február 24-én mintegy tizenöt osztály tanulóifjúsága lépett színpadra a mûvelõdési központ
színháztermében. A program kezdetén
a Szülõi Munkaközösség egyik vezetõje, Tarczi Szilvia köszöntötte a megjelenteket, majd a másik SZM elnök,

Hogyan zajlik egy országgyûlési vita?
Erre a kérdésre kaphattunk a választ az
elmúlt év végén a magyar Országház
épületében.
Iskolánk, a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulói közül harmincöten
vághattunk neki a budapesti kalandnak.
Két kísérõtanárunk Dr. Lennerné Dr.
Patkó Ildikó tanárnõ és Mészáros Gábor
tanár úr voltak. Kicsit megkésve, de töretlen lelkesedéssel érkeztünk a Parlament épületéhez, ahol az Országgyûlési
Õrség jó humorú és barátságos tagjai
fogadtak minket. A beléptetés után
Arany János úr, a kísérõnk köszöntötte
kis csapatunkat, majd a felsõházi ülésterembe – amelyet ma már nem használnak rendszeresen, mert az országgyûlés nem kétkamarás – vezetett minket. Ezt követõen a kupolateremben a
Szent Koronát és a koronázási jelvényeket tekintettük meg. Egy rövid körséta
után az épületben Hiller István képvi-
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selõ úr tartott elõadást arról, hogy
mibõl is áll a képviselõi megbízatás ellátása. Megtudhattuk, hogyan és miért
lett képviselõ, majd oktatásügyi miniszter, végül országgyûlési alelnök.
Ebédünket a könyvtárra nyíló folyosón
fogyaszthattuk el. Maga a könyvtár,
amelyet a körbevezetés során láthattunk, hatalmas, fõként joghallgatók és
bölcsészek használják szakdolgozatuk
megírásához. Ebéd után a más iskolákból érkezett tanulókkal egy plenáris
ülést szimuláltunk, melynek egyik jegyzõje iskolánk tanulója, Söptei Vivien
volt. Kiniczky Mátyás és Szabó Benedek
képviselõket alakítottak. Frakciónkat

»REINER ANITA

CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM
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» MÛVELÕDÉS

Egy nap Kresznerics Ferenc emlékének jegyében
Idén tizedik alkalommal került megrendezésre a Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Verseny. A február 24-ei vetélkedõt a Kresznerics év alkalmából számos kísérõprogram követte.
A Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Verseny elsõ ízben 1994-ben került megrendezésre Celldömölkön. 2004-ig kétévente várták a vetélkedõre az anyanyelv iránt érdeklõdõ, helyesírásban
jártas diákokat, majd néhány év kihagyás után 2009-ben ismét meghirdették a versenyt, azóta pedig évente tehetik próbára nyelvi jártasságukat a diákok. Az idei év azonban különleges a
város és verseny történetében is,
ugyanis 2016-ra Kresznerics évet hirdetett a település, a tudós-pap születésének 250. évfordulója alkalmából. A jubileumi év pedig számos kísérõprogramot, emlékünnepséget jelentett a
Kresznerics verseny számára. A február
24-ei Kresznerics-napot és a 10. Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Versenyt Fehér László polgármester és Németh
Tibor könyvtárvezetõ nyitotta meg hivatalosan a versenyzõk és a meghívott
díszvendégek elõtt. A verseny elsõ szakaszában dolgozatot vártak a jelentkezõktõl, majd ennek alapján tizenhárom diák jutott tovább a második fordulóra az ivánci és a helyi oktatási
intézményekbõl. A városi könyvtárban
zajló megmérettetés írásbeli feladatokkal kezdõdött, a versenyzõknek több

feladatlapot kellett kitölteniük. A kérdéskörök a névadó életéhez kapcsolódtak, de a megoldásra váró feladatok
között voltak helyesírási, mûvelõdéstörténeti kérdések és játékos nyelvi
feladványok is. Az emléknap késõbb
koszorúzással folytatódott. A város, valamint a város intézményeinek vezetõi,
a versenyzõk és a meghívott vendégek
elõször Kresznerics Ferenc alsósági sírjánál adóztak tisztelettel a tudós-pap
élete és munkássága elõtt. A sírkertben
dr. Koltai Jenõ esperes plébános mondott rövid beszédet az akadémikusra
emlékezve, majd a delegáció átvonult
az alsósági plébániához, ahol a tavalyi
évben avatták fel a Kresznericsnek emléket állító márványtáblát. A neves
nyelvész tiszteletére az emléktáblánál
koszorút helyezett el többek között a
helyi önkormányzat, a mûvelõdési központ és könyvtár vezetõsége, az ivánci
önkormányzat valamint a Kresznerics
család leszármazottai, akik kizárólag erre az alkalomra utaztak Celldömölkre,
hogy közös elõdjükre emlékezhessenek. A megemlékezés után a verseny
szóbeli fordulója következett, majd este hat órakor ünnepélyes eredményhirdetésre gyûltek össze a résztvevõk és a
hozzátartozók a Kresznerics könyvtárban, melyet Fehér László polgármester
köszöntõje nyitott. A vetélkedõn harmadik helyen végzett Kontics Péter, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója,
második lett Imre Balázs szintén a

Kresznerics Ferencre emlékeztek Iváncon
Kresznerics Ferenc születésének 250.
évfordulójára emlékezett a tudós-pap
egykori szülõfaluja, Ivánc. A rendezvényen Celldömölk városa is képviseltette magát, õrizve az alsósági plébános, akadémikus, szótáríró emlékét.
Az õrségi település a jeles jubileum alkalmából február 20-ára szervezett
szentmisével és kiállítás-megnyitóval
egybekötött ünnepséget. A megemlékezés a római katolikus templomban
istentisztelettel vette kezdetét, melynek celebrálásában részt vett dr. Koltai
Jenõ alsósági esperes plébános, Kresznerics hagyatékának elhivatott kutatója és ápolója. A rendezvény az akadémikus szülõházánál a tudós-papnak
emléket állító márványtábla koszorúzásával folytatódott. Az ivánci önkor-

mányzat, valamint a Vas Megyei Honismereti Egyesület mellett koszorúval
tisztelgett Kresznerics Ferenc emléke
elõtt Celldömölk Város Önkormányzata
is dr. Koltai Jenõ katolikus plébános,
Lengyel László alpolgármester és Németh Tibor könyvtárvezetõ képvisele-

gimnáziumból, az elsõ helyezett pedig
Gyarmati Flóra lett az ivánci általános
iskolából. A díjazottak könyvjutalomban
részesültek, melyet Fehér László
polgármester és dr. Koltai Jenõ adott át.
Az eredményhirdetés után Kiss Gábor
számítógépes lexikográfus, nyelvész
elõadása következett „Kresznerics
Ferenc szótárának helye a magyar
szótárirodalomban” címmel. Az elõadás
után minden résztvevõ megtekinthette
illetve megvásárolhatta a jubileumi év
alkalmából a Tinta kiadó által megjelentetett Aranyigazságok címû kötetet,
mely 3700 szólást és közmondást foglal magába Kresznerics Ferenc reformkori szótárából. Mivel, ahogy Kiss Gábor
is fogalmazott, Kresznerics hagyatékának ápolása a folytonosság fenntartását
is jelenti, hiszen a magyar ember számára a legnagyobb hungarikum nem
lehet más, mint maga a magyar nyelv.
»NÉMETH N.
tében. A jubileumi ünnepség kulturális
mûsorral folytatódott a volt általános
iskola épületében, ahol dr. Koltai Jenõ
esperes plébános dr. Kresznerics Ferenc életérõl és munkásságáról tartott
elõadást a szépszámú közönségnek. A
falu vezetõsége a jubileumi év alkalmából megalapította a Kresznerics
Ferenc-díjat, mellyel azoknak a pedagógusoknak, helytörténészeknek a
munkásságát ismeri el, akik sokat tettek Ivánc kulturális életéért. A díjátadót
az akadémikus életpályáját és munkásságát bemutató kiállítás megnyitója
követte, majd a helyi kulturális egyesületek mûsorával zárult a program. Az
ünnepségen Celldömölk képviseletében részt vett még a nemrégiben szintén Kresznerics Ferenc-díjjal kitüntetett
Szabóné Kiss Ildikó, alsósági tagintézmény-vezetõ, valamint Tulok Gabriella
oktatási referens.
»LENGYEL LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER
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Dél-Olaszországban jártak a celldömölki gimnazisták
Erasmus+ KA2 projekt keretében látogathattak a fiatalok a mediterrán vidékre

A Liszt Ferenc repülõtéren már mindegyikünk nagyon izgatott volt. Az ismeretlen világ felfedezésének bizsergetõ érzése csak fokozódott bennünk,
amikor felszállt velünk a repülõgép a
szürke januári télbõl. Nyolc berzsenyis
gimnazista: Benkõ Bence, Dummel
Damján, Horváth Ákos, Horváth Flóra,
Lenner Luca, Paluska Laura, Szabó
Tamás, Vraskó Zsófia valamint két
kísérõtanárunk, Dr. Lennerné dr. Patkó
Ildikó projektvezetõ és Obráz István tanár úr indult útnak az olasz csizma sarkantyújához, hogy egy elnyert európai
uniós projekt keretében találkozzanak
olasz, német és holland partnereikkel.
A magasból úticélunk, Bari nagyon
szépnek látszott, a végtelennek látszó
Adriai-tengert a mediterrán napfény

hintette teli napsugaraival. Az olasz
repülõtéren vártak minket andriai vendéglátóink, akikkel facebookon már korábban felvettük a kapcsolatot. Mindenki nagyon örült a találkozásnak.
Házigazdáink mindent gondosan megszerveztek számunkra. A programok az
„Európa szelleme” címû projektbe illeszkedtek. Az olasz diákok megmutatták nekünk a városukat, Andriát.
Nagyon szép helyen laknak, érõ citromot, narancsot és színpompás ciklámeneket láttunk a gondozott és tiszta
tereken, utcákon és persze sok történelmi középületet, barokk templomokat. Kirándultunk a normann alapítású
szomszédos Barlettába is, ami a tenger
partján álló középkori erõdítményérõl
híres. Délutánonként dolgoztunk a pro-

A projektet az Európai Bizottság támogatta.
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jektfeladaton, minden csoport igyekezett a saját szemszögébõl megragadni az uniós integráció lényegét.
Esténként sokat sportoltunk, játszottunk az andriai iskolában, de volt idõnk
közösen sétálni és pizzériába menni is.
Puglia tartomány székhelyén, a háromszázezer lakosú Bariban is eltöltöttünk
egy napot. Bari óvárosa a tengerbe
nyúló földnyelven épült, girbe-gurba
utcáin sok mûemlék várja a turistákat.
Délutáni szabadidõnket a város sétálóutcájában töltöttük, ahol számtalan üzlet csábítja vásárlásra az embert. Élmény volt látni a tengert is kicsit
közelebbrõl, aminek a partján sétáltunk. Az utolsó elõtti napon még megnéztük Ruvoban Castel del Monte óriási
várerõdítményét, ahonnan gyönyörû
kilátás nyílt a város környezetére. A
hazautazás elõtti estén elérkezett a búcsúprogram, amely során sokat táncoltunk és már igazi barátként beszélgettünk egymással. Az utolsó napon a búcsúzkodás bizony fájt mindannyiunknak: nagyon jó volt ott a távolban,
olyan érzésünk támadt, mintha már
régóta ott éltünk volna olasz barátainknál. Hamar lepergett ez a pár nap,
túl hamar… A repülõgép-ablakból intettünk búcsút Olaszországnak, ahol
mindegyikõnket megérintette Európa
szelleme.
»LENNER LUCA
BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM 8. H
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Hová adtad be a jelentkezésed?

Szabó
Bence

Mindhárom helyen a Budapesti Mûszaki Egyetemet
jelöltem meg, elsõnek a gépészmérnöki szakot, másodiknak energetikát, harmadiknak pedig villamosmérnökit. Mindhárom helyen az államilag támogatott formát
választottam. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján a ponthatárok nem olyan magasak,
ezért bízom abban, hogy sikerül bekerülnöm. Az érettségi követelmények az általam választott szakirányok
szerint alakulnak: emelt szintû matematika és középszintû fizika teljesítése alapkövetelmény.

» OLVASÓI OLDAL

Tóth
Regina
Krisztina
Elsõként a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen jelöltem meg a jogi kart, másodiknak az ELTE-n jelöltem
meg ugyanezt, harmadikként
pedig a Károli Gáspár Református Egyetemet választottam, itt szintén a jogi irányt.
Negyedik helyre a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem politológia szakja került. Reményeim szerint az elsõ helyre
fel fognak venni, bár nem
biztos, hogy államilag támogatott helyre, hiszen nagyon
magas a ponthatár. Ennek ellenére megpróbálom, mert
mindenképp jogon szeretnék
továbbtanulni.

Bordi
Bianka

A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem pszichológia szakát
jelöltem meg elsõ helyen, illetve ugyanezt a szakot választottam az ELTE-n is, hiszen ez áll hozzám a legközelebb. Harmadikként szintén a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre esett a választásom, itt igazságügyi
igazgatás a szakirány. Nagyon bízom benne, hogy a
pszichológia szakra fel fognak venni, hiszen állami ösztöndíjas és önköltséges formában is megjelöltem. Mindenképp Budapesten szeretnék tanulni, ezért választottam ezeket az egyetemeket.

Heizler
Daniella

Elsõként a Pannon Egyetem
turizmus-vendéglátás szakára adtam be a jelentkezésem, melyet állami ösztöndíjas és önköltséges formában
is megjelöltem. Második
helyre egy felsõfokú szakképzést választottam ugyanebben az irányban, szintén
állami és önköltséges formában. Végül pedig kereskedelem és marketing szakot jelöltem meg harmadik helyen. Utóbbi két irányzatot is
a Pannon Egyetem képzési
kínálatából választottam, hiszen nagyon tetszik Veszprém, ezért mindenképp ott
szeretnék továbbtanulni.

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk központjában –
Király János utca – 122 m2es, nívós lakás eladó. Önálló udvarral és fedett autóbeállóval. CSOK igényelhetõ. Irányár: 14,9M Ft
Tel: 06 30/218-8060.
Celldömölk Alsóságon családi ház eladó.
Tel: 06 30/644-6373.
Régi típusú családiház 1000 m2-es telekkel, akár bontásra, házhelynek eladó.
Tel: 06 70/331-2390.
Celldömölkön Alsóságon a Ság hegy lábánál
tetõteres, négy szobás
családi ház eladó. Lakást elsõ emeletig beszámítok. Eladási ár
megegyezés szerint!
Tel: 06 30/454-2905
vagy 06 30/541-2002.
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Könnyed hazai siker az Extraligában
Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka – de végül bizonyította, hogy õ a jobb.
Békési TE 6:1, Celldömölk, férfi Extraliga (4-0).
asztalitenisz-mérkõzés, vezette: Szabó 2. kör: Lindner – Kiss 3:0 (8, 5, 9)
Lindner jó játékkal, sima gyõzelmet araL., Csapó Sz.
Páros: Fazekas, Ecseki – Kiss, Szabó 3:1 tott. (5-0). Fazekas - Kovács 3:0 (11, 10,
(3, 9, -12, 7). Jó kezdés után kissé visz- 2) A kissé döcögõs kezdés után könyszavett a celli páros, ám így sem volt nyed sikert aratott Fazekas. (6-0).
Ecseki - Szabó 1:3 (-9, -10, 6, -8) (6-1).
esélye a békési kettõsnek. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Lindner – Kovács 3:1 (- Ecseki 0-2-nél még megpróbált vissza11, 10, 2, 6) Az elsõ szettben jól játszott jönni a meccsbe, de Szabó nem engedKovács, a folytatásban azonban kijött a te ki kezei közül a vendégek egyetlen
tudásbeli különbség, és Lindner fordíta- gyõzelmét. (6-1)
ni tudott. (2-0). Ecseki – Kiss 3:2 (7, -2, A Celldömölk volt a meccs esélyese, és
-8, 11, 7) Ecseki jól kezdett, de a 2. és ennek megfelelõen is játszott végig. A
3. szettben alulmaradt. A 4. játszma is Kuala Lumpur-i világbajnokságra készorosra sikeredett, végül nagyot küzd- szülõ Ecseki kissé fáradtnak tûnt, de
ve mégis behúzta a meccset a fiatal ezen az estén ez is belefért, sima
celli. (3-0). Fazekas – Szabó 3:1 (-8, 9, gyõzelmet aratott a házigazda.
6, 1) Fazekas nehezen lendült játékba,
»CSUKA LÁSZLÓ
A CVSE férfi kézilabda-csapatának tavaszi sorsolása
2016. március 13. vasárnap
2016. március 17. csütörtök
2016. április 3. vasárnap
2016. április 5. kedd
2016. április 16. szombat
2016. április 21. csütörtök
2016. május 3. kedd
2016. május 15. vasárnap

18:30
19:00
18:00
19:00
17:00
18:30
19:00

Téti KSE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – MOGAAC
Gyõrújbaráti DSE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE– SZESE Gyõr III.
Baj KSE– Celldömölki VSE
Lukács DSE Gyõr – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – SZESE Gyõr II.
Koroncó SE – Celldömölki VSE

Vereség a szezonnyitón
Vady-Mosonszolnok – CVSE Vulkánfürdõ
33:20 (15:9), NB II-es nõi kézilabdamérkõzés, Mosonszolnok, Vezette: Farkasné Puszta Petra, Szalay Zoltánné
Celldömölki VSE: Szabó – Füzfa 3, Szomorkovits L. 12, Vlasich 1, Németh 1,
Geiger 1, Sebestyén 2 Cserék: Pongrácz, Bognár, Marton, edzõ: Rozmán
Gergõ.
A két és fél hónapos téli szünet után, a
bajnoki tabella 2. helyén álló Mosonszolnok ellen kezdte meg a tavaszi
pontvadászatot a celldömölki csapat. A
felkészülési idõszak végére összeállni
látszott a gárda, a kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódók is felépültek, ám a
sors igazságtalan volt a lányokkal. A
bajnoki rajt elõtt ugyanis, egy influenzajárvány tizedelte meg a keretet, így

meglehetõsen foghíjasan kellett volna
bravúrt végrehajtani idegenben. A találkozót a házigazdák kezdték jobban,
a CVSE a támadásokat rendre elrontotta, így hamar 7-1-re ellépett a Mosonszolnok. Egy idõkérést követõen rendezte sorait a vendégcsapat, és 9-7-re
felzárkózott, ám ekkor megint egyre
több hiba csúszott a játékba, és a
hazaiak megnyugtató elõnnyel várhatták a második félidõt. Ez a játékrész
sem hozott nagy változást, a celli lányok nem nagyon tudtak mit kezdeni a
vendéglátók kapusával, akik ezt kihasználva sok lerohanás gólt szereztek.
A tartalékosan játszó Celldömölk szép
lassan fizikailag is felõrlõdött, a végére
már nem maradt izgalom, sima hazai
siker született.
»CSUKA L

A CVSE Vulkánfürdõ NBII-es nõi kézilabda-csapatának tavaszi sorsolása
2016. március 6. vasárnap
2016. március 12. szombat
2016. április 10. vasárnap
2016. április 17. vasárnap
2016. április 24. vasárnap
2016. április 30. szombat
2016. május 8. vasárnap
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11:00
18:00
17:00
15:00
17:00
14:00
17:00

SZESE Gyõr – CVSE-Vulkánfürdõ
Dr Lupo Büki TK – CVSE-Vulkánfürdõ
CVSE-Vulkánfürdõ – Komárom VSE
VESC – CVSE-Vulkánfürdõ
CVSE-Vulkánfürdõ – Sárvári Kinizsi SE
Körmendi DMTE – CVSE-Vulkánfürdõ
CVSE-Vulkánfürdõ – Kozma Szerszám-Sz.hely KK

Rajtra készek
a férfiak is
A nõi csapatnál egy héttel késõbb kezdi
meg szereplését a Gyõr-Moson-Sopron
megyei bajnokságban a CVSE férfi kézilabda-csapata. A gárda az õszi szezon
során egy gyõzelmet tudott begyûjteni,
a szintén fiatalokból álló gyõri Lukács
DSE ellen. Ez a teljesítmény arra volt
elegendõ, hogy sereghajtóként várják a
folytatást. Szabó Lóránt, a csapat edzõje
ennek ellenére pozitívan értékelte az
õszt. Mint elmondta, a CVSE nagyon fiatal játékosokból áll, az átlag életkor
nem éri el a 17 évet, és ez komoly
hátrány abban a mezõnyben, ahol NB
I/B-t és NB II-t megjárt, rutinos játékosok ellen kell hétrõl hétre bizonyítani. A játéktudással nincs gond, viszont
súlyban és rutinban még gyarapodniuk
kellene a fiúknak. A téli felkészülést január közepén kezdték kemény alapozással, erõsítéssel és gyorsaságfejlesztéssel. A játékosállományban annyi változás lesz, hogy ketten is továbbtanulás
elõtt állnak, és más városban folytatják
tanulmányaikat, ezért az amúgy is szûkös létszám tovább apad. Az együttes
cserekapus nélkül játssza meccseit, így
Orbán Bence esetleges sérülése szinte
megoldhatatlan problémát jelentene.
Szabó Lóránt a tavasz során is jó, lendületes játékot vár fiaitól, elmondása szerint leginkább a védekezést kell még
csiszolniuk, határozottabbá tenniük. 2-3
gyõzelemmel számol a tréner, hisz úgy
látja, hogy a fiatalok beérnek a tavaszra, és gyorsaságukkal, lõpontosságukkal néhány ellenfelüket meglephetik. Az U14-es csapatnál sem túl rózsás
a helyzet, hisz 16 igazolt játékosból
mindössze 11 áll az edzõ rendelkezésére, és a továbbtanulás itt is létszámcsökkenést fog okozni. A legbiztatóbb
helyzetben az U12-es gárda van, ott
18–20 fõs ügyes, tehetséges kerettel
dolgozhatnak, szeptembertõl pedig
U10-es korosztályban is indulnak a fiúk,
míg a lányoknál szivacskézilabda indítását tervezik.
Lapzárta utáni eredmény: Kisbér KC –
Celldömölki VSE 42-23.
»CSUKA L

Nyereményjáték
Milyen étel elkészítésének menete olvasható a Varázsfazék,
avagy különlegességek Szilvi
konyhájából címû írásban?
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Folytatódik a versenyfutás
Startra kész a mezõny, ki-ki elvégezte
a maga felkészülési programját, indulhat a megmérettetés. Nagy változás
általában a játékos keretekben az õszi
és tavaszi idény között nem szokott
lenni, így most sem volt nagy mozgás,
három távozóról és három érkezõrõl
tudunk beszámolni. Ahogy korábban
már megírtuk, a felnõtt csapatban is
bemutatkozott Heim Martin, aki az U19
õszi elsõ helyezéséhez 41 góllal járult
hozzá, Ausztriába szerzõdött. Sinka
Gábor ugyan nem igazolt el az egyesülettõl, de más városba költözött, így
nem tud a csapat rendelkezésére állni
tavasszal. Lendvai Gábor, aki viszont
õsszel nem tudott a csapat rendelkezésére állni, tavasszal biztos nem tud
ezen változtatni, mert Jánosházán
folytatja, egyelõre kölcsönben. Nézzük
a folytatásban az érkezõket: a Haladás
U19-bõl érkezik Zimomrja Olekszándr
(1997). Õ az U19 II. osztály Észak-Nyugati csoport 4. helyén álló együttesben
az õsszel 13-szor kapott játéklehetõséget és egy gólt ért el. Ugyanennek
a bajnokságnak a 14. helyezett csapatából a Pápai Egyesített Labdarúgó
Clubból érkezik Dömötör Valentin Márk
(1997), õ csapatában hatszor szerepelhetett. Egyébként pályafutását Kemenesmagasiban kezdte, a 2012/13-as
idényben 16 évesen be is mutatkozott
a megyei I. osztályban, négy mecscsébõl az egyiken még gólt is ért el. A
két fiatal után a harmadik érkezõ egy
igazi tapasztalt, sok csatát megélt rutinos játékos, név szerint Németh Péter
(1975). Õ két fronton is érdekelt lesz
az idényben, a nagypályás bajnokság
mellett futsalozik is a SwietelskyHaladásban, bár a hangsúly alighanem
inkább fordítva van (lesz). Az alapszakaszban három fordulóval a vége elõtt
második helyezett szombathelyi csapatban eddig 15 gólt szerzett, ezzel a
bajnokság góllövõ listájának hatodik
helyén áll. A nagypályás bajnokságban
ugyan most Szentpéterfáról igazolt
hozzánk, de az õsszel nem lépett pályára csapatában. Korábban a 2011/
12-es bajnokságban Bükön játszott, akkor még egy Cell–Bük találkozó rangaI M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

dónak számított olyannyira, hogy a hazai pályán elszenvedett 4–3-as vereségünkben egy góllal õ is benne volt,
természetesen akkor még a büki oldalról. Aztán két évadot a Királyban játszott, nem véletlenül, hiszen akkoriban
a Király edzõje volt a Haladás futsal
csapat edzõje is egyben, nos, az akkori
idõkbõl egy Király–Cell 4-1-es meccsen
is betalált a hálónkba. Most kíváncsian
várjuk, hogy hogyan sikerül összehangolnia majd a két területet és reméljük, sikerül majd a nagypályán is futsalos tudását érvényesíteni, most már a
mi érdekünkben.
Két síkja van az idei bajnoki aranyért
futó versenynek, az egyik a három kiemelkedõ együttes (Celldömölk, Körmend és Répcelak) egymás elleni derbijei, de a másik legalább olyan fontos
és még idegölõbb is talán az, hogy ki,
hogy szerepel a többi csapat ellen,
azok ellen, akik ellen nem szabad, csak
legfeljebb annyi pontot veszteni, mint
amit a másik két élcsapat elhullajt. Ezek
között a meccsek között vannak kiemelten veszélyes meccsek, ilyen például a szezonnyitó március 6-ai Vép elleni találkozónk. A negyedik helyen álló
együttes õsszel mind a három nagy
csapat ellen vesztett, mi és a Répcelak
hazai pályán simán vertük õket, a
Körmend viszont megszenvedett a három pontért Vépen. Most fordult a pályaválasztás, de nem tehetünk mást,
ha tartani akarjuk a pontelõnyünket,
nyerni kell idegenben. A dolgunkat
talán segíti, hogy az õszi 31 góljukból
21-et jegyzõ Versegi–Jordán páros eligazolt a télen Véprõl: elõbbi Ausztriába, utóbbi pedig a Répcelakhoz.
Az U19 – hasonlóan a felnõttekhez –
ezen a hétvégén Vépen kezdi meg a
tavaszt, méghozzá az élrõl folytatódik
számukra is a szezon, nagy kérdés,
hogy a már említett gólfelelõs szerepét
milyen hatékonysággal tudják átvenni
a csapattársak. A szituáció hasonló a
felnõttekéhez, a többi csapat ellen hasítani kell, és akkor valószínûleg a
Cell–Kõszeg mérkõzésen dõl el az
aranyérem sorsa. Az U16 majd csak
március utolsó napján kezd, az U14

még késõbb, április 13-án, mindkét
együttes esélyes még a bajnoki keresztjátékba kerülésre, azzal a megyei
bajnoki cím megszerzésére.
A tél változást hozott egyébként a
Magyar Kupa lebonyolítási rendjében,
eddig egy bajnoki évadhoz két kupa
évad tartozott, amíg az alacsonyabb
osztályú csapatok a megyei kupákban
vívták az országos táblára jutáshoz a
meccseiket, addig az elõzõ kupaévad
záró fordulói és döntõje zajlott. Most a
változtatás szerint tavasszal a megyei
Magyar Kupa meccseket követõen
nem jut senki sem az országos táblára,
hanem augusztusban indul az új
sorozat eléggé erõltetett heti ütemben
és majd abból a sorozatból lehet õszre
az országos fõtábla küzdelmeihez érni.
A minket a második fordulóban kiverõ
Újpest szinte biztos, hogy bejut majd a
nyolc közé, mert a már két találkozós
ötödik fordulóban az elsõ meccsen hét
gólos elõnyt szerzett a Tiszaújváros
ellen. De ez legyen az õ gondjuk, a mienk meg az, hogy majd a megyei kupa
címet megszerezzük tavasszal, most
még 16 csapat van érte versenyben.
»DOTTO

Bajnoki mérkõzések
NB II.
Vértesszõlõsi SE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 4:14
Ölbei Péter 4, Baranyai Domonkos 3,
lukács Balázs 3, Iván Bertold 3, Ölbei
Péter – Iván Csaba páros.
Simán begyûjtötte a listavezetõ a két
bajnoki pontot.
Váci Reménység SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA III. 3:15
Zakar Kristóf 4, Teket Attila 4, dr.
Németh Gábor 3, Máthé Gyula 2, Zakar
Kristóf – dr. Németh Gábor, Máthé
Gyula – Teket Attila párosok.
Kellemes meglepetés csapatunk ilyen
nagy arányú gyõzelme.
NB III.
Mosonmagyaróvári TE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 10:8
Fehér László 4, Tamás László 2, Szabó
Ferenc 2.
A hazaiak mindkét párost megnyerték,
és ezt az elõnyt végig tartották.
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A VASIVÍZ ZRt. értesíti Tisztelt felhasználóit, hogy Celldömölkön

Izsákfa u. 10., 39., 55.
Izsákfa u. Orvosi rendelõ elõtt
Kodó u. 13.
Hegyalja u. 38.
Bokodi u. 2.

Hegyi u. 24., 34., 42.
Hegyi u. - Eötvös sarok
Heiner K. u. 3.
Kankalin u. vége
Kõtörõ 50.
Kráter u. 17.
Kráter u. vége
Martinovics u. 13., 33.
Móricz Zs. u. 1., 33.
Mátyás kir. u. vége
Mátyás Kir. u. 25., 63., 73.
Sági u. Avantival szemben
Sági u. Téglagyári tóval szemben
Sport u. 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Sikló u. 2., 28.
Uzsabánya u. 2.
Vak B. u. 5., 19., 35.
utcákban

Barátság u. 8., 9.
Béke u.–Somogyi B. u. sarok
Béke u. 6. Gondozóház
Fazekas u. 3.
2016. 03. 14-tõl 2016. 03. 18-ig
Kresznerics u. 32.
Kertalja u. 6.
Bajcsy u. 40.
Liszt F. u. 2., 10., 19.
Bem u. 4.
Liszt F. u.–Marx u. vége
Móricz Zs. u. 1.
Marx u. 1., 25., 72., 84.
Bem u. temetõnél
Puskin u. 40.
Jókai u.
Sági u. 157., 171., 186., 194., 214.
Bem u.–Dobó u. sarok
Sági TSZ bejárattal szemben
Dobó u. 13., 21.
Sági u. JubCell festéküzem
Eötvös u. 4.
Somogyi. B. u. 40.
Erdõalja u. 1.
Táncsics u. 4., 48.
Hegyi u. 4. buszmegálló
Újvilág u. 28.
tervezett vízhálózat-karbantartást végez. A munkálatok idején a vízszolgáltatás idõszakosan szünetel az érintett területen,
illetve a környezõ utcákban. Továbbá a város más részein is lehet számítani idõszakos nyomáscsökkenésre.
A karbantartást követõen a víz elszínezõdése várható, mely az egészségre ártalmatlan! A vízelszínezõdésre nem csak a
jelzett területen lehet számítani, az áramlási viszonyok megváltozása miatt a település bármely pontján kialakulhat.
Kérjük, hogy a jelzett idõpontban, saját érdekükben a lehetõségekhez mérten minimalizálják a vízfelhasználást, fõzéshez,
iváshoz elõre vételezzenek, illetve ne mûködtessék mosó- és mosogatógépeiket.
A karbantartási munkálatok további idõpontját, illetve az érintett utcák névsorát tartalmazó részletes tájékoztatást a
VASIVÍZ ZRt. honlapján, a www.vasiviz.hu-n, a helyi médiákban, az önkormányzat honlapján, és a városban elhelyezett
plakátokon találhatnak. Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.
»VASIVÍZ ZRT.
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VULCANO VENDÉGHÁZ
Mesteri, Újvilág u.33.
06-70/60-40-470
vulcanovendeghaz.hu
vagy keress minket a Facebook-on!

Március 05-én szombaton és 06-án vasárnap hétvégi
vendéglátásunk során, minden kedves hölgy
vendégünknek egy üdvözlő
itallal kedveskedünk a közelgő
nőnap alkalmából.
A Vulcano Vendégház szerdai napokon, 15.00 órától a helyben
fogyasztás után a vendégei részére 20 %-os kedvezménnyel kedveskedik!
Húsvéti ünnepi napokon, húsvéti jellegű ételekkel, italokkal kedveskedünk vendégeinknek.
Gyermekes családoknak húsvéti tojás kereséssel tesszük színesebbé vidámabbá az ünnepet.
Felnőtt vendégeinknek egy vidám locsolkodással fűszerezett vendéglátással kedveskedünk!

