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Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Laminált padlót Fa-Gyulától!
Raktárról kínáljuk, azonnal vihetõ.

Extra tartós 8 mm-es exkluzív színekben
Hickory újdonság 2390 Ft/m2

Elegáns szil 2860 Ft/m2

Springfield dió 2860 Ft/m2

Tigris tölgy 2860 Ft/m2

Közepesen erõs igénybevételre 7 mm-es
Sevila tölgy újdonság 2190 Ft/m2

Bükk 2190 Ft/m2

Vadcseresznye 2190 Ft/m2

Normál igénybevételre bomba árral 6 mm-es
Vadcseresznye 1990 Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc
minden parkettához! 

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Extra vastag hõszigetelõ alátét is vásárolható!

ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK 
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDJÖN

ÜZLETÜNKBEN!



Megszólalt az utolsó osztályfõnöki óra
végét jelzõ csengõ a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban április 30-án délelõtt:
elballagtak a végzõsök. A két osztályból
összesen 46 diák búcsúzott az alma
matertõl, hogy kilépjenek a nagybetûs
életbe. A tanulók a hagyományokhoz hí-
ven még bejárták a tantermeket, ahol
az elmúlt 4 és 6 évet töltötték, majd
megkoszorúzták névadójuk, Ber zsenyi
Dániel szobrát a megújult gim názium
elõtt. Kelemen Dóra 12. A osztályos ta-
nuló elszavalta a Búcsúzás Kemenes -
aljától címû Berzsenyi-verset, majd a
végzõsök átvonultak a Keme nesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyv tár szín-
háztermébe, a szeszélyes ápri lisi idõ -
járás miatt ugyanis itt tartották a balla-
gási ünnepséget.
Sipos Tibor, a gimnázium igazgatója a
diákokat friss hajtásokhoz hasonlította,
akiket a jó gazda – a gimnázium – meg -
véd. Ünnepi köszöntõjében ki emel te a
céltudatosság jelentõs szerepét az élet-
ben. A tanulókat arra biztatta, hogy al-
kalmazzák azt az életszemléletet és tu-
dást, amit a gimnáziumi évek alatt
megszereztek. Merjenek nagy célokat
kitûzni maguk elé és azért dolgozni. Ne
az akadályra koncentráljanak, hanem a
célon tartsák a figyelmüket. A tanulókat
Fehér László, Celldömölk város polgár-

mestere is köszöntötte és sikeres érett-
ségi vizsgát kívánt nekik. A végzõsök
nevében Tóth Regina Krisz tina 12. H osz-
tályos tanuló köszönt el az iskolától, a
tanároktól és az alsóbb éves diáktársak-
tól. Beszédében az iskolában eltöltött
évek emlékeit egy képzeletbeli könyv
lapjairól idézte. Megköszönte a tanárok-
nak, diáktársaknak az emlékeket, a tu-
dást: mindazt a jót, amit a gimnázi -
umban átéltek. A végzõsöket Hajba
Domonkos 7. H és Zábrádi Luca 10. A
osztályos tanulók köszöntötték. A balla-

gók átadták az iskola zászlaját az alsóbb
évfolyamok képviselõinek, amire felkö-
tötték saját szalagjukat. Az alsóbb éve-
sek nevében Sipos Mirtill 11. A osztályos
tanuló köszönt el. A hagyományokhoz
híven Sipos Tibor igazgató jutalmazta a
kiemelkedõen teljesítõ tanulókat: CBG
arany plakett elismerést kapott: Tóth
Regina Krisz tina, CBG plakett elismerést
kaptak: Kontics Júlia, Nagy Bernadett,
Zsömle Zsaklin, Erdélyi Regina, Horváth
Mirtill, Kalmár Emese, Lakatos Balázs,
Rosta Márton és Szabó Bence. CBG sport
plakettet vehetett át: Zseli Viktor és
Salamon Szabolcs. Elismerõ okleveleket
vehetett át: Bagics Tifani Anna, Piri
Balázs, Kelemen Dóra Dorottya, Bordi
Bianka, Farkas Mónika Terézia, Heizler
Daniella és Patakos Seherezádé a 12. A
osztályból, Molnár László, Németh
Balázs, Szalai András, Szalai Gergõ,
Szalóky Balázs, Nagy Marcell, Tarci
Dániel és Fülöp Máté a 12. H osztályból.
A kitüntetések átadása után a végzõsök
az iskola énekkarával elénekelték a
Légy jó mindhalálig musical Az élet szép
címû betétdalát. Szólót énekelt: Baráth
Kata és Kiniczky Mátyás.
Az ünnepség záróakkordjaként a tör -
ténelmi egyházak képviselõi, Kirner
Zoltán plébános úr, Rác Dénes evangéli-
kus lelkész és Németh Tamás reformá-
tus lelkész köszöntötte a ballagókat. 

»BENKÕ LILLA
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„Ballag már a vén diák…”

Április 30-án 10 órakor utoljára szólalt
meg a csengõ a Szombathelyi Mûszaki
Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Szakképzõ Iskolája végzõs diákjainak. 64
izgatott fiatal búcsúzott a közép iskolás
évektõl. 

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
/ most valóra válhat minden, ami szép.
/ Az élet, a munka tárt karokkal vár, / S
hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.”
Szabó Pál sorai köszöntötték a szépen
feldíszített városi sportcsarnokban a
szakképzõ iskola ballagó szakiskolás és
szakközépiskolás diákjait, valamint az
õket ünneplõ szülõket, rokonokat, bará-
tokat, egykori és jelenlegi tanárokat, ok-
tatókat. A fiatalokat városunk ré szérõl
Dr. Kovács Zoltán bizottsági elnök úr lát-

ta el biztató szavakkal. Ünnepi beszédé-
ben elmondta, hogy a fiatalok sokféle
tudásra tettek szert. Ez a sokszínû tudás
szükséges is a mai változó világban. Az
iskola tehát az életre készítette fel a di-
ákokat. A búcsú zók nak képviselõként is
azt ígérhette, hogy bármerre sodródnak
is életük során, a város mindig tárt
karokkal várja vissza õket. Az alsóbb
évfolyamos ta nulók nevében Élõ
Hajnalka köszönt el az érettségi, illetve
szakmai vizsgák elõtt álló tanulóktól.
Hangsúlyozta, hogy a ballagás után egy-
re inkább csak saját magukra kell tá-
maszkodniuk, új akadályokat kell átlép-
niük, és lesz nehezebb gondjuk is, mint
egy-egy dolgozat megírása, legalább
kettesre. A ballagó diákok részérõl
Németh Kristóf osztotta meg gondo -
latait a jelen lé võkkel, köszönte meg a
támogatást szü lõknek, tanároknak.
Elmondta, hogy ez a város, ez a sok ba-
rát, olyan számukra, mint egy nagy
teásfilter, és õk a tiszta vízcseppek, amik
belehullnak és mikor továbbhullnak, va-
lami többet, valami színt, valami aromát
visznek magukkal. Az iskola hagyo -
mányaihoz híven a végzõsök szalagot
kötöttek az iskola zászlajára, melyet
azután az õket követõkre bízták. Soós
Andrea tag intézmény-vezetõ szép gon-

dolatokat helyezett el jelképesen a bú-
csúzók tarisznyájában, majd jutalmazta
a ballagó tanulmányi és közösségi mun-
kájukban eredményes diákokat. Közülük
is kiemelte Horváth Gábor 3/11. C osz-
tályos tanulót, aki a Szakma Kiváló Ta -
nulója Versenyen asztalos szakmában
országos 5. helyezést ért el. Az õt fel -
készítõ oktatók: Busznyák Norbert, Jónás
Róbert, valamint Hor váth János az isko-
la elismerésén túl Celldömölk város
ajándékát is átvehették Dr. Ko vács Zol -
tántól. Az ünnepségen köszöntek el Jó -
nás Róbert nyugdíjba vonuló szakmai ta-
nártól, aki az asztalos tanulókat vezette
be a szakma rejtelmeibe. 
A diákok a ballagást követõen május
másodikától az érettségi vizsgán, má jus
második hetétõl a szakmai vizsgákon
adnak majd számot tudásukról.

»GULYÁSNÉ VASS VERONIKA

***



Nagyon sokan tartják szívügyüknek a
kórházak sorsát: bár május végéig
folyik az aláírásgyûjtés a Vas megyei
kórházak aktív ellátásának bõvítéséért,
több ezren támogatták már kézjegyük-
kel az akciót megyeszerte.

Az aktív betegellátás megszüntetése
negatívan érintette Celldömölk és kör-
nyéke lakosságát. Korábban a celldö-
mölkiek akár gyalogosan, a térségben
élõk rövid autóúttal elértek a kórházba,
ha ellátásra szorultak, szükség esetén
mentõvel vitték õket, és hozzátartozó-
ik is könnyen, könnyebben meg tudták
õket látogatni. Az aktív ellátás meg-
szüntetése óta ez több órát vesz igény-
be. Maga az út Szombathelyre is hosz-
szabb, és nem mindegy, hogy milyen
állapotban érkezik meg a beteg a kór-
házba. Sajnos a legnagyobb nehézség
az, hogy nagyon sokat kell várni az el-
látásra a betegeknek, hiszen az egész
megyébõl Szombathelyre küldik a be-
tegeket – foglalta össze Fehér László a
tapasztalatokat az aláírásgyûjtés során
hallottakról. S mivel a kórházi struktúra
átalakítása nem csak Celldömölköt és
környékét, de a Sárvár, Körmend, Vas -
vár és Szentgotthárd környékén élõket
is érintette, az aláírásgyûjtés az összes
Vas megyei lakos érdekében folyik.
Ahogy már írtunk róla, Fehér László

ma gánszemélyként kezdeményezte az
aláírásgyûjtést annak érdekében, hogy
Szombathelyen kívül Celldömölkön és
Körmenden is visszaállítsák az aktív
kórházi ellátást, és szülészet-nõgyó -
gyászati, belgyógyászati és sebészeti
ellátásban fogadják a betegeket. Cél az
is, hogy elérjék, a kórházak olyan mér -
tékû finanszírozást kapjanak az állam-
tól, amennyivel biztonságosan tud nak
mûködni.
Az aláírásgyûjtõ akció kezdeményezõje
és aktivisták folyamatosan gyûjtik az
aláírásokat elsõsorban Celldömölkön és
környékén, de néhány más települést

is felkeresnek. A kitelepüléseiken so -
kan várják õket, és szívesen írják alá a
gyûjtõíveket, hiszen mindenki tudja,
mennyire fontos ez a kérdés. Fehér
László elmondta: sokan megkeresik
õket, hogy íveket kérjenek, és úgy se-
gítsék az akciót, hogy maguk is gyûj -
tenek. Szívesen várják a jelentkezése-
ket a laszlo.feher58@gmail.com e-ma-
il címen, és mindenkihez eljuttatják az
íveket.
Az aláírások gyûjtése akció május
végéig tart, az összegyûjtött aláíráso-
kat az egészségügyi szaktárcához jut-
tatják el.

4

Új Kemenesalja  » 2016. 05. 06.K Ö Z É L E T   «

2016. április 16-án délután, a Tulipán
Fesztivál keretein belül került sor
városunk új tûzoltó gépjármûvének ün-
nepélyes átadására a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár elõtti
téren. Az ünnepséget városunk Önkor -
mányzati Tûzoltósága szervezte annak
okán, hogy idén tavasszal Celldömölk
egy új magasból mentõ gépjármûvel
gazdagodott. Az új gépjármû legfõbb
funkciója a város tûzvédelme a közép-
magas épületek, a helyi üzemek,
gyárak tûzoltási feladatainak ellátása,
valamint a veszélyes fák, tetõk, ké mé -
nyek és nehezen megközelíthetõ he lye -
ken a mûszaki mentések végrehajtása.

Az új eszköz beszerzésével a város
tulajdonába egy olyan jármû került,
amely képes a helyben jelentkezõ fel-
adatokat saját igény szerint bármikor
végrehajtani, a szakemberek nincse-
nek ráutalva más város vagy külsõ vál-
lalkozás hasonló funkciójú jármûvére.

Az önálló gondoskodás egyben kor-
szakváltó beruházás is, mivel a város
és a helyi tûzoltóság jármûparkjában
ilyen eszköz még soha nem volt. A lét -
rás, kosaras jármû képes 30 mé ter nél
is magasabban lévõ munkafolyamatok
ellátására, ezen kívül személymentésre
is hordágyon magas épület bõl, vala-
mint magasban vízsugár alkal ma -
zására, hûtésre, jégrõl, folyóból, tóból
mentésre, ezen kívül kisebb patakon
való átkelés alkalmával hídként is al-

kalmazható – tudtuk meg Kocsis Pé ter
tûzoltó parancsnoktól.
A gépjármû átadása alkalmából szer-
vezett rendezvényen részt vett Szíjjártó
László, a Vas Megyei Közgyûlés tagja,
Erdélyi Krisztián tûzoltó ezredes, a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga tó -
ság igazgatója, Pajor László tûzoltó
alezredes, tûzoltósági fõfelügyelõ, Ko -
vács Levente tûzoltó alezredes, a Sár -
vári Katasztrófavédelmi Kirendelt ség
vezetõje. Az ünnepségen Fehér László,
városunk polgármestere mondott ün-
nepi beszédet, majd átadta a jármû
kulcsait Kocsis Péter tûzoltópa rancs -
noknak. A városvezetõ ezután Erdélyi
Krisztián tûzoltó ezredessel együtt
átvágta a nemzeti színû szalagot, ezzel
jelképesen átadta a jármûvet a köz
szolgálatára. Az érdek lõdõk az ünnep-
ség után ki is pró bálhatták az új
jármûvet, a bátrabbak mintegy 30 mé-
ter magasból tekint hettek le a téren
összegyûlt tömegre. »CSÁGOLY SZILVIA

Új gépjármû állt városunk tûzbiztonságának szolgálatába

Több ezren segítik a kórházakért folyó akciót

KÖRMENDEN IS GYÛLTEK AZ ALÁÍRÁSOK A KÓRHÁZAKÉRT
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Tisztelet a tudós papnak – szobor készült Kresznericsrõl
Kresznerics Ferenc két évtizeden át
szolgált esperes-plébánosként Alsó -
ságon. Emlékét több fronton is õrzi és
ápolja mind a település, mind Cell dö -
mölk városa. Ennek fontos állomása
volt a róla készült szobor felavatásának
ünnepsége április 22-én.

A tudós pap 1812 és 1832 között tevé-
kenykedett Alsóságon, ahol papi szol-
gálata mellett korábban megkezdett
magas szintû nyelvészeti tevékenysé-
gét is folytatta. A tanár, akadémikus,
szótáríró az alsópapság körébõl leg -
elsõként lett tiszteletbeli tagja a Ma -
gyar Tudományos Akadémia tudós
társaságának. Emléke elõtt tisztelegve
születésének 250. évfordulója alkalmá-
ból Celldömölk Város Önkormányzata a
2016-os évet Kresznerics-évvé nyilvá-
nította, melynek keretében többféle
rendezvénnyel adóznak kiemelkedõ
munkásságának. A közelmúltban szo-
bor is készült róla az önkormányzat ál-
dozatvállalása mellett a Nemzeti Kul tu -
rális Alap támogatásával. 

Az alsósági városrész központjában el-
helyezett köztéri alkotás avatóünnep-
ségének kezdetén Nagy Eszter, az
alsósági tagiskola diákjának elõadá -
sában hangzott el Bodnár Éva: Anya -
nyelv címû verse, majd Fehér László
polgármester köszöntötte a megjelen-
teket. Beszédében utalt arra, hogy
Kresznerics Ferenc szellemisége mind-
annyiunk számára példa lehet, szobra
által pedig örök idõkig ott áll a
templom mellett és az iskola elõtt, jel-
képezve egyházi és tanári szolgálatát. 
A polgármesteri szavak után dr. Kon -
dora Bálint, a Vas Megyei Köz gyû lés
alelnöke mondott köszöntõt, aki kie-
melte, hogy bár Kresznerics jelen -

tõségéhez mérten a kevésbé ismert és
elismert személyek közé tartozik, a
szo boravatás napja rácáfol erre, hiszen
annak bizonyítéka, hogy Celldömölk és
Alsóság méltó módon õrzi és ápolja ha-
gyatékát. Mindezt az is bizonyítja, hogy
a Kresznerics hagyaték bekerült a Vas
Megyei Értéktár kincsei közé is. Az
alelnököt követõen a Celldömölki Vá -
rosi Általános Iskola és az Alsósági Tag -
iskola összevont énekkara színesítette
népdalcsokorral az ünnepséget, majd
Ágh Péter országgyûlési képviselõ
mon dott avatóbeszédet. „Amíg élt,
sze rénysége miatt nem vettek róla tu-
domást, amikor meghalt, még jobban
elfelejtették. S ma beszélnek Verse -
ghyrõl és Kazinczyról, Fogarasiról és
Ballagiról, pedig õk csak ott arattak,
ahol Kresznerics a töretlen ugart ke-
mény munkával felszántotta. Kresz -
nerics abban az idõszakban élt, amikor
lángcsóvák jelentek meg szerte az or-
szágban, közéleti, tudományos, nyel-
vészeti és irodalmi területen. Olyan
lángcsóvák, akik révén a nemzet ismét
magára talált. Szótárával, életmûvével
õ is ilyen lángcsóva volt” – hangsú -
lyozta az országgyûlési képviselõ.
Az avatóbeszéd után került sor a szobor
ünnepélyes leleplezésére dr. Veres
András megyéspüspök, dr. Koltai Jenõ
alsósági esperes-plébános, Fehér Lász ló
polgármester és Erdélyi Antal rész ön -
kormányzat vezetõ által. Dr. Koltai Jenõ
alsósági esperes-plébános Kresz nerics
Ferenc hatodik utódaként mél tatta
neves elõdjét; Isten papjaként, lelkek
támaszaként illette, kiemelve szerény-
ségét, nagy tudását, magas szintû mû -
veltségét. Az újonnan felavatott köz téri
alkotást Dr. Veres András me gyés püs -
pök ál dotta meg, és õ is szólt Kresz -
nerics Fe renc nagyságáról. Mint el-
mondta: – A tudós pap életével és mun-

kásságával a hit és értelem kapcsolatát
tudományos szinten képviselte. Olyan
példa, aki tudatosan élte meg hitét, és
tudományos munkájával segítette a
magyar kultúra ápolását, fejlõ dé sét.

Az alsósági városrész központ legújabb
ékessége Diénes Attila Munkácsy-díjas
szobrászmûvész alkotása. Az ünnepi
rendezvényen Fehér László polgármes-
ter és Söptei Józsefné alpolgármester
Celldömölk Városért Emléklappal és Em -
lékéremmel köszönte meg munkáját.
Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõ
a templomkert további fejlesztésérõl
beszélt, ami által még szebb és méltóbb
környezete lehet az Alsóságon két évti-
zedig szolgáló tudós papnak emléket ál-
lító szobornak. A szoboravató ünnepsé-
gen vidéki vendégek is részt vettek, így
a Kresznerics család leszármazottai, a
Magyar Tudo mányos Akadé mia Szótári
Munkabi zott ságának elnöke és tagjai,
valamint Kresznerics Fe renc szülõ fa -
lujának, Ivánc nak önkormányzati kül-
döttsége is képviseltette magát.

»REINER ANITA

A SZOBOR FELÁLLÍTÁSÁT A NEMZETI
KULTU RÁLIS ALAPTÁMOGATTA. 2015.
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Megyei kitüntetésben részesültek III. rész

Egyházmegyei zarándoklat Celldömölkön
„Ó Kiscelli Szûz Mária, édesanyánk, pátrónánk. Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.”

Március 15-én Vas Me -
gye Önkormányzata
Szol gálatáért Köz biz ton -
sági Tagozata elis me -
résben részesült Hom lok

István, az Országos Mentõ szol gálat
Nyugat-dunántúli Regionális Men tõ -
szervezete Celldömölk mentõ állomás-
vezetõje, mentõápoló.
»Kezdjük az elejérõl! Mikor döntötted
el, hogy a mentõ hivatást választod, mi
motivált erre?
Nagysimonyiban végeztem általános
iskolai tanulmányaimat, ahol Szabóné
Lábas Marika tanárnõ hatására kezd -
tem el érdeklõdni az egészségügy
iránt, különbözõ versenyekre is jártam,
késõbb pedig a szombathelyi egész-
ségügyi szakközépiskolában tanultam
tovább. Miután befejeztem tanulmá -
nyaimat, egybõl Celldömölkön helyez-
kedtem el, így jelenleg már 26 éve
dolgozom a városi mentõállomás mun-
katársaként. A munka mellett igye -
keztem továbbképezni magam, men -
tõ szakápolói képesítést szereztem és
letettem a különbözõ speciális szak -
vizsgákat. 2014-ben, az elõdöm nyug-
díjba vonulása után megbízott vezetõ,
tavaly júliustól pedig már mint hiva -

talos vezetõ irányítom a celldömölki
mentõállomást.
»Hogyan jellemeznéd a munkádat?
Leginkább a változatos jelzõvel jelle-
mezhetném a munkát. 12 órában dol-
gozunk, és én az irodai feladatok el-
végzése mellett ugyanúgy vonulok is
az esetekhez. 30 település tartozik
hozzánk, ez nagyon nagy távolságokat
jelent, szinte állandóan úton vagyunk.
Az elmúlt években több rutinos kollé-
gánk távozott, akiknek a helyét most
új, fiatal kollégák foglalták el. Igyek -
szünk persze ezt a megfiatalodott csa-
patot is minél jobban összeszoktatni,
hiszen az egymás iránti bizalom és az
összetartás a mi szakmánkban
elengedhetetlen. Sokat korszerûsödött
az eszközparkunk, köszönhetõen jó-
részt a támogatóktól befolyó adomá-
nyoknak. Így most sokkal kényelme-
sebb ellátást tudunk biztosítani a bete-
geknek. Nem rég szerveztük meg a
mentõbált Cell dömölkön, az itt össze -
gyûlt összegbõl szintén a mentõautók
felszerelését bõvítjük, modernizáljuk,
valamint lehe tõsé gek hez mérten a
mentõ állomás épületét is felújítjuk.
»Mi a véleményed a szakmád megbe -
csültségérõl?
A szakma legszebb része a betegektõl
származó megbecsülés és bizalom. Azt
lehet mondani, hogy az elmúlt 26 év

alatt szinte a fél városban már meg
kellett fordulnunk a kollégákkal, na-
gyon sok embert megismertem ezalatt
az idõ alatt, és megtapasztaltam, hogy
mennyit számít az, hogy emberséggel,
humánusan közelítsünk a betegek felé,
hogy elnyerjük a bizalmukat, és így ha-
tékonyabban végezhessük a munkán-
kat. Ezért is fontos, hogy részt vegyünk
a város körforgásában, minél több ren-
dezvényen megjelenjünk, az iskolák-
ban és az óvodákban bemutatókat
tart sunk, hogy az emberek – fõként a
gyermekek – jobban megismerhesse-
nek minket. Mivel ha valakit baleset
ér, vagy veszélyben van az egészsége,
nagyobb bizalommal fordul valaki
olyan felé, akit ismer. A fiatalok érde-
kében veszünk részt a Vöröskereszt he-
lyi szervezetével karöltve a diákok
számára rendezett elsõsegélynyújtó
versenyek szervezésében is.
»Mi volt a reakciód a kitüntetés hírére?
Amikor a kitüntetésrõl értesültem, na -
gyon meglepõdtem. Bár a tavalyi évben
Semmelweis Nap alkalmából el ismerõ
oklevélben részesített a MESZK, Vas Me -
gye Önkormányzatának kitüntetésére
azonban nem számítottam. Ez út on is
köszönöm mindenkinek, aki tá mo gatott
a munkám során, és erõt adott ahhoz,
hogy 100%-os elhivatottsággal végez-
hessem a szakmámat. »NN

Az év egyik legjobban várt egyházme-
gyei eseményére került sor április 30-án
Celldömölkön. A Kiscelli Szûzanya kegy-
helyén tartották a Szombathelyi Egy -
házmegye zarándoknapját. Több mint
2000 ember ünnepelt együtt és imád-
kozott égi pártfogónk közbenjárásáért. 

Tizedik alkalommal került sor az egy-
házmegyei zarándoklatra. Egy ese -
mény, amely lehetõséget ad a talál -
kozásra, a lelki feltöltõdére, az elmé-
lyülésre, az elcsendesedésre. Az idei
esztendõben újra Celldömölkre veze-
tett a zarándokok útja. A kegyhely tör-
ténete szorosan összefügg a bencés
renddel, amelynek tagjai feltehetõen a
12. század elsõ felében kezdték meg
munkájukat Celldömölkön. Kemenes -
alja kialudt tûzhányónak, a Ság hegy-
nek északkeleti tövében alapították az

Árpád-háziak korában, Szûz Mária tisz-
teletére a dömölki bencés apátságot,
amely a környék kedvelt búcsújáró he -
lyévé vált az idõk folyamán. Szomba -
ton reggel áldotta meg Dr. Veres And -
rás megyéspüspök a Kegy templom

homlokzati oldalán a fõbe járati kaput.
Ekkor már a hívek egy része megérke-
zett. Az események a Kegytemp lom -
ban, majd a templom elõtti téren foly-
tatódtak.

»GYI

Homlok István



7

Új Kemenesalja  »  2016. 05. 06. »  J U B I L E U M

Tízéves a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület
Jubileumot ünnepel a Cselekvõ Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület. A
2006-ban megalakult civil szervezet az
elmúlt évtizedben számos rendezvényt
szervezett a városban élõk számára, a
tizedik évfordulót a Republic együttes-
sel ünneplik.

– Az egyesület megalakulása óta folya-
matosan és aktívan kiveszi részét a he-
lyi közösségi élet szervezésében. Az
egyesület neve mégis legtöbbet azon
oknál fogva hangzik el, mert az szerve-
zet színeiben választották meg a cell-
dömölkiek polgármesterüknek – kezd-
tük a beszélgetést Fehér Lászlóval, a ci-
vil szervezet elnökével.
– Az egyesület megalakulásakor a
pártpolitikai küzdelmektõl mentes, bé-
kés, nyugodt, a városunk folyamatos
fejlõdésének feltételeit biztosító köz élet
megteremtését tûztük ki célul. A kez -
detektõl fontosnak tartjuk a tele pülés
versenyképességének megõrzé sét, a
szolidaritást, ennek érdekében fejti ki
tevékenységét az egyesület és annak
tagsága. Közösségünket a tenni akarás,
az összefogás és széleskörû együtt -
mûködés motiválja. Amikor 2006-ban a
Zöld Csésze étteremben megalakultunk,
az egyéni tagokon kívül tíz szervezet tá-
mogatta az elképzelésünket, céljainkat.
Most már több mint harminc szervezet
gondolja úgy, hogy az együtt mû kö -
désünk elõreviszi a várost.
» Rendezvényeik épp úgy szólnak a ki-
sebb-nagyobb gyermekeknek, mint a
felnõtteknek, családoknak. nagysza bású
programjaikon visszatérõ vendégeik is
vannak. Mi lesz a következõ program?
– Tízéves születésnapot ünnepelünk
ebben az évben, és bár inkább a szüle-

tésnapost köszöntik tortával, mi úgy
gondoltuk, inkább mi adunk ajándékot
a városnak. Az egyik legközkedveltebb
magyar rockegyüttes az 1990-ben ala-
kult Republic. Személyesen nekem is,
az egyesületünk tagjainak is kedvenc
zenekara, így nem is volt kérdéses,
hogy mivel is kezdhetnénk az ünnep-
lést. Május 28-án este nyolc órakor
minden celldömölkit várunk a mû ve -
lõdési központ elõtti térre. A Republic
szerepelt már Celldömölkön egyesüle-
tünk rendezvényén, a 2014-es kam-
pány során, akkor is fantasztikus han-
gulatú koncertet adtak, reméljük, ez
most is így lesz.
Évente több olyan rendezvényt is szer-
vezünk, amelyek a családok kikap cso -
lódását, az egészségmegõrzést szol -
gálják, illetve segítõ tevékenységünk a
szociális és településszépítési területen
is egyre jobban kibontakozóban van.
Talán emlékeznek a celldömölkiek,
hogy a ligetben, a Szentháromság té-
ren, az Ifjúság téren, Alsóságon és más
helyszíneken is tartottunk családi na -
pokat, ahol elsõsorban a gyerekek ked-
ve miatt a játéké, a zenés és színházi

elõadásoké volt a fõ szerep. Rendsze -
resen ingyenes egészségügyi szûré -
sekre hívjuk a város lakóit, célunk az
egészségtudatos életmód erõsítése
másokban is.
Hagyományosan karácsony és húsvét
elõtt adományokat gyûjtünk, melyeket
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
celldömölki csoportjával együttmû ködve
juttatunk el a rászoruló idõs emberek-
nek és családoknak. A város lakossága
által adományozott ruhákon, élelmisze-
reken kívül az egyesület tagsága, támo-
gatói, a színeiben meg vá lasztott kép -
viselõk tiszteletdíjainak felajánlásaiból
vásárolunk ilyenkor élel miszereket.
Újszerû akciónk a városszépítés jegy-
ében, hogy a Tulipán Fesztivál elõtt az
egyesület tagjaival a város közterüle-
teinek egy részét tesszük rendbe. Ez a
figyelemfelhívó tevékenységünk azért
fontos, mert látjuk, hogy sokan van-
nak, akik maguk is személyesen meg-
mozdulnak, hogy a lakókörnyezetüket
rendbe tegyék, ugyanakkor a közterü-
leteken az emberek könnyebben el-
dobják a szemetet, akciónkkal a közté-
ri szemetelés ellen szólunk.
Nagyon népszerûek a közéleti fó ru -
maink, melyeken különbözõ szakterü-
leteken híres személyekkel találkozhat
és beszélgethet a közönség. Vendé -
günk volt többek között a sportoló Pars
Krisztián, a századik olimpiai bajnoki
cím tulajdonosa, Hegedûs Csaba, a
szintén olimpikon dr. Kárpáti György,
Kéri László politológus, a Munkácsy-
festmények gyûjtõje, Pákh Imre, Koncz
Gábor színész. Pódiumkoncerteket tar-
tunk, magyar mellett angol, kubai
együttesek is voltak már vendégeink.
» Milyen terveik vannak erre az évre?
– Idén is várjuk az idõs embereket az
októberi idõsek napi rendezvényünkre,
ahol neves elõadók gondoskodnak a jó
hangulatról, korábban többek között
Kovács Kati énekes is a vendégünk volt.
Szeptemberre családi napot tervezünk
sporttal, játékkal, szórakozással. Két
éve a diabétesz világnapján szûrésre és
szakorvosok elõadására vártuk az ér -
dek lõdõket, ebben az évben is meg-
tartjuk egészség-programunkat.
Az egyesület tagjai szívesen rendeznek
programokat a városban élõknek, vé-
geznek társadalmi munkát. Mind -
annyian hisszük, hogy a közösséghez
tartozás élménye ránk is, a program -
jaink résztvevõire is jó hatással van.
Erõs bennünk az egymás segítése, a
városunkért tenni akarás igénye.

»ÚK

KÖZÉLETI FÓRUMON A SPORTOLÓ GREBENÁR-TESTVÉREK IS 

VENDÉGEIK VOLTAK

AZ EGYESÜLET ÉVENTE RENDEZ EGÉSZSÉGNAPOKAT



Az idei évben ünnepli fennállásának fél
évszázados évfordulóját a Liszt Ferenc
vegyeskar. Április 23-án délután régi és
jelenlegi kórustagok daloltak együtt a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ szín-
háztermében, melyet szinte szín ültig
meg töltöttek az érdeklõdõk. A kórus
1966-ban alakult, Celldömölki Kis ipari
Szö vetkezetek Kórusa néven, majd 3
évvel késõbb mintegy 40 pe da gó gussal
bõvült a vegyeskar. Süle Fe renc karnagy
ezután választott új nevet a kórusnak,
1971-ben a jubileumi Liszt év alkal má ból
vették fel minden idõk egyik leg je len -
tõsebb zeneszerzõjének nevét. Már az
elsõ néhány évben szép sikereket értek
el, sor került a kórus elsõ külföldi útjára

is, ami Lengyel országba vezetett. Az ala-
pító tagok közül ma már senki sem tagja
a kórusnak, de vannak jó néhányan, akik
már évtizedek óta együtt énekelnek.
Süle Ferenc karnagy a megalakulás óta,
tehát immár 50 éve dirigálja a vegyes-
kart. A kórus az elmúlt években számos
kül- és belföldi felkérésnek tett eleget,
számtalan elisme rést, és díjat gyûjtött
be. Spa nyol or szágban és Gö rög ország -
ban, Németor szágban, Belgi umban,
Ausz triában és Olaszországban is jártak,
de sok hazai kórustalálkozón öregbítették
városunk és a kórus jó hírnevét.
A vegyeskar fennállásának fél évszázada
alatt sokan megfordultak a kórusban, ki
hosszabb, ki rövidebb idõre. A szer vezõk

rájuk is gondoltak, minden volt kórusta-
got meghívtak e jeles alkalomra.
Majthényi László, a Vas Megyei Köz -
gyûlés elnöke elismerõ oklevelet ajándé-
kozott a jubiláló vegyeskarnak. Fehér
László, városunk polgármestere emlékla-
pokkal és ajándékokkal jutalmazta azo-
kat a kórustagokat, akik jelenleg a kórus-
ban énekelnek. A kórus fennállásának
50., a Bárdos Fesztivál 25. évfor dulója
mellett még egy jelen tõs évfordulóról is
megemlékezett a városvezetõ, hiszen
Süle Ferenc kar nagy ebben az eszten -
dõben ünnepli 75. születésnapját. A
városvezetõ mellett a kórus tagjai is kö-
szöntötték a karnagyot, közösen egy
népdalcsokorral, illetve egyenként egy
szál vörös rózsával kívántak hosszú élet-
et Süle Fe rencnek. A jubileumi hang -
versenyre érkezõ közönség, illetve az
egykori kórustagok szinte megtöl töt ték a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szín ház termét. A közel 20
kórusmûbõl álló mûsorban betekintést
nyerhettek a vendégek a vegyeskar szé-
les repertoárjába. Az emlékhangverse-

nyen elhangzott többek között a névadó
Liszt Ferenc Ave Mariája, részletet hall -
hat tunk Vivaldi Gloria c. mûvébõl, számos
népdalfeldolgozás, valamint modernebb,
kortárs darabok is helyet kaptak az ün -
nepi mûsorban.

»CSSZ
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50 éves a Liszt Ferenc Vegyeskar

A hagyományok szerint az április utolsó
vasárnapján megrendezett, immár 25.
kórustalálkozónak az idei évben is a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ adott
otthont. Az 1991 óta megren de zésre ke -
rülõ zenei fesztivál ötlete Süle Ferenc
karnagy fejébõl pattant ki, aki így kívánt
tisztelegni Bárdos Lajos emléke elõtt, mi-
vel személyes kapcsolat is kötötte az
ismert zeneszerzõhöz. Az ötlet megszüle-
tése után a fesztivál feltételeinek megte-
remtése volt már csak hátra, melynek kri-
tériumait a Bárdos Lajos Társaság ha -
tározza meg. „Az elsõ kitétel az, hogy mi-
nimum 3 vagy 4 kórusnak kell a rendez-
vény keretein belül színpadra lépnie,
valamint legalább egy Bár dos mûvet elõ
kell adni minden résztvevõnek. Ezen felül
a fesztivál két részre tagolódik, a délelõtti
programrészben a Katolikus Kegytemp -
lomban, a 11 órai szentmisén énekelnek

együtt a kórusok, illetve kü lön-külön is a
négy résztvevõ. Közösen Bárdos Lajos:
Missa Tertia címû mûvébõl énekelünk
részleteket, illetve befejezésként elhang-
zik a Boldogasszony Anyánk címû egyhá-
zi ének. Azok a kórusok jogosultak részt
venni a Bárdos Fesztiválon, akik az összes
feltételnek eleget tesznek” – tudtuk meg
Süle Ferenc karnagytól. „Min den évben
színvonalas mûsort állítanak össze a
részt vevõ kórusok, szinte a Dunántúl
összes jelentõs énekkara fellépett már a
fesztiválunkon az elmúlt 25 évben. Van
olyan kórus, aki idén már 6. alkalommal
vesz részt rendezvényünkön.” A hagyo-
mányokhoz híven az idei évben is négy
együttes mûsorát élvezhették a vendé-
gek. A Süle Ferenc által dirigált házigazda
Liszt Ferenc Vegyes karon kívül színpadra
lépett a keszt helyi Kis Szent Teréz kórus,
Pálné Sze len csik Klára vezetésével, be-

mutatkozott a Jánosházi Egy ház Kórus
Nagy Béláné vezetényletével, valamint
ismételten láthatta a közönség a Moson -
magyaróvári Lajtha László Vegyeskart is,
Wenczlerné Csíki Ilona karnagy vezetésé-
vel. A kórus találkozón ízelítõt kaphattunk
a részt vevõ kórusok széles repertoárjából,
Bárdos Lajos mûvei mellett népdalfeldol-
gozások, spirituálék, kortárs darabok és
egyházi mûvek is felcsendültek. A
rendezvény zárása elõtt a kórusok aján-
dékokkal és dalokkal köszöntötték a ven-
déglátó Liszt Ferenc Vegyeskart, valamint
az idén 75 éves Süle Ferenc karnagyot. A
rendezvény zárásaként a hagyo má nyok -
nak megfele lõen a négy résztvevõ kórus
együtt énekelte el Bárdos Lajos: Tábor -
tûznél címû szerzeményét, majd dalo -
lással egybe kötött jókedvû poharazgatás-
ra és falatozásra került sor a búcsúzás
percei elõtt. »CSÁGOLY SZILVIA

Negyedszázados jubileumát ünnepelte a Bárdos Fesztivál
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Gazdag és színes programkínálat várta
a helyi lakosokat, és a távolabbról vá -
rosunkba érkezõket is április 15. és 17.
között. Ezen a hétvégén rendezte meg
Celldömölk Város Önkormányzata, va -
la mint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Köz pont és Könyvtár immár harmadik
alkalommal az egyik legnagyobb tava-
szi rendezvénynek számító Tulipán
Fesztivált.

A háromnapos programfolyam pén -
teken délelõtt Bognár Szilvia énekes
„Tavaszköszöntõ Csintekerintõ” címû
mûsorával vette kezdetét, aki elõ -
adását az évszakok váltakozása köré
építette, ahogy mûsora szlogenje szól:
„... énekszóval, gyerekszájjal, versek-
kel és mondókákkal, furfanggal és
derûvel, kunkorodó jókedvvel.”
Este a háromnapos fesztivál nyitóren-
dezvényeként is funkcionáló, a helyi
népmûvészek és kézmûvesek munká-
iból összeállított kiállítás megnyitója is
zajlott, melynek keretében köszöntõt
mondott Söptei Józsefné alpolgármes-
ter asszony. A tehetséges kemenes -
aljai népmûvészek által alkotott hím -
zé sekbõl, fa- és csontfaragásokból,
csuhé-szalma-gyékény munkákból, fa -
ze kas termékekbõl, gyertyaöntvé nyek -
bõl, mézeskalács figurákból álló tár -
latot Illés Erika szobrászmûvész aján-
lotta a megjelentek figyelmébe, és
vasi táncokkal közremûködtek a Ke -
me nesalja Néptánccsoport szólótánco-
sai. A kiállítás megnyitó keretében zaj-
lott a „Népi konyha ízei” címen meg-
hirdetett verseny eredményhirdetése
is, mely kapcsán a következõk része-
sültek díjazásban: Bolla Lászlóné, Sza -
bó Alíz, Ud vardy Szilvia, Kõhalmi Fe -
rencné és Sóly omvári Chayenne. Mivel
az elsõ nap a hagyományõrzés jegy-
ében telt, ki más lehetett volna az es-

ti zenei program sztárvendége, mint a
Kossuth-dí jas Csík zenekar, akiket ha -
zánk egyik legnépszerûbb népzenei
együtteseként tartanak számon. Az
együttes repertoárja autentikus népze-
nei dallamokból, különféle feldolgozá-
sokból, népzenei lüktetésbe áttett,
sokak által kedvelt könnyûzenei dalla-
mokból, és a mai világ ritmusának
meg felelõen saját maguk által össze-
állított dalokból áll, ezek mind egyi -
kébõl adtak ízelítõt népes közönségük
nem kis örömére. S akinek ez nem
volt elegendõ, még Retro discoban is
szórakozhatott Bálint István, DJ. Muki
jóvoltából.

A Tulipán fesztivál második napjának
délelõttje igazi „Vásárfia" programot
kínált, melynek keretében a Soltis
Lajos Színház, az Ultraviolák Bábcso -
port, a Kemenesalja Néptánccsoport, a
sátoraljaújhelyi Garagulya Gólyalábas
Komédiás Kompánia, a Németh János
citerazenekar, valamint a Kenyeri
Daloskör mutatkozott be. Délután a
fesztiválköszöntõ mûsorban felléptek a
mûvelõdési központ csoportjai: a ma-
zsorettek, az Energy Dance Team tán-
cosai, és a Rocky- Dilly ARRC Egyesület
tagjai. Ezzel párhuzamosan az Ifjúság
téren felbõgtek a motorok, és elindult
a motoros felvonulás, csaknem száz
résztvevõvel. Négy órától rockzeneka-
rok foglalták el a színpadot, fellépett a

Pandorra, Szentgyörgyi Ábel, a Velvet
Moon, a Fatal Error és a VadVágány.
Ezt követõen került sor „A fesztivál sü-
teménye” címen meghirdetett ver-
seny eredményhirdetésére, melyen a
követ kezõ jól sütõ lányok-asszonyok
gyõze del meskedtek: Bolla Lászlóné,
Szilli Tiborné, Szabó Valéria, Szabó-
Horváth Anett, Kõhalmi Ferencné. „A
fesztivál süteménye” pedig Sólyomvári
Chayenne kezei közül került ki. 
Az este kilenc órakor kezdõdõ Lord
koncert elõtt Fehér László polgármes-
ter köszöntötte a többezres tömeget,
majd az 1972-ben megyeszékhelyün-
kön alakult együttes csapott a húrok
közé, hogy másfél órás koncerttel ör-
vendeztesse meg rajongótáborát. 
A fesztivál harmadik napja a gasztro-
nómia jegyében telt. A délben

kezdõdõ „Nótaszó" keretében a
Kenyeri Rába menti Citerazenekar, a
hazai nótás gasztrohumor képviselõi:
az Éneklõ Sza kácsok nevû trió, vala-
mint Horváth Béla zenekara szolgálta-
tott jó zenét a helyi éttermek által el-
készített finomságok elfogyasztásához,
melyeket kóstolójegyért lehetett meg-
vásárolni. Délután hintóval és kisvo-
nattal lehetett bejárni a „tulipán-utat”,
így megte kin teni a város különbözõ
területein elte rülõ varázslatos virág -
szõnyegeket. Mind eközben azok sem
unatkoztak, akik a mûvelõdési központ
elõtti téren maradtak, hiszen õket
Peller Anna éne kes szórakoztatta ope-
rett és egyéb közkedvelt, népszerû
slágerekkel, valamint Horváth Zsolt, a

„füredi verklis”, aki a békebeli idõk
hangulatát idézve romantikus, édes-
bús dallamokat, ke rin gõket csalt ki ze-
nedobozából, sok kíváncsi érdeklõdõt
maga köré vonzva. 

»REINER ANITA

Tavaszünnep három napon át
Tulipánszõnyeg és gazdag programok
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Celldömölk köz pont -
jában – Király Já nos
utca – 122 m2-es, ní-
vós lakás eladó. Ön -
 álló ud varral és fe-
dett au tó beállóval.
Irányár: 14,9 M Ft 
Tel: 06 30/218-
8060.

» APRÓHIRDETÉS

Vas megyei Mozgássérültek Közgyûlése

Celldömölkön tartotta éves küldöttgyûlését a Vas Me -
gyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2016. április 23-án.
Az ülésen a Vas megyei szervezet 4 helyi csoportjának
vezetõi számoltak be a 2015. évrõl. A tanácskozás leve-
zetésénél Mesterházi Zsolt, a MEOSZ országos szövetsé-
gének elnökségi tagja segített Oláh Jánosnénak, a Vas
megyei szervezet elnökének. A gyûlésen közel 50 tag
jelent meg a helyi csoportokból: Körmendrõl, Sárvárról,
Szombathelyrõl és Celldömölkrõl a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központ és Könyvtár mozitermében. A résztvevõk
egyöntetûen elfogadták a csoportok gazdasági beszá-
molóit. A 2015-ös év eseményeit, rendezvényeit is
megvitatták, többek között a tavalyi év ART fesztiválját,
a több évtizedes múltra visszatekintõ rendezvényt, ami
a fogyatékkal élõk kulturális seregszemléje. Idén, 2016-
ban is lesz ART fesztivál Celldömölkön: június 11-én ke-
rül majd megrendezésre. »BL

Felhívás

A Kemenesaljai Kistérség Egész séges Életmódért kosár-
labdás alapítvány kuratóriuma nagy tisztelettel és kö szö -
nettel gondol azon sport szeretõ szimpatizánsaikra, akik
a tavalyi évben Celldömölk kosárlabda sportjának fejlõ -
dése érdekében önkéntes adományként felajánlották
adójuk 1%-át. Kérjük Önöket, hogy a további fejlõdés
biztosítása céljából az idei év május 20-ig is gondoljanak
ránk az 1%-kal és szerezzenek örömet a helyi kosara-
soknak! Ala pít vá nyunk adószáma: 18897030-1-18
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• Május 13. (péntek) 15.00 óra –„
Diák – Szín – Tér” gyermekek és
fia talok kulturális fesztiválja.
Hely szín: KMKK színházterem

• Május 14. (szombat) 10.00 óra –
A Kemenesaljai Baráti Kör köz -
gyûlése. Helyszín: KMKK ART MOZI

• Május 20–21–22. Makett-kiállítás
és verseny. Helyszín: KMKK elõ -
csarnok

• Május 20–21–22. Alsósági Tavaszi
Napok. Helyszín: Alsósági sport -
csarnok

• Május 20-ig látogatható a Keme -
nes alja Népmûvészete kiállítás.
Helyszín: Móritz Galéria

» PROGRAMAJÁNLÓ

Újra közhivatali célokat szolgál majd az épület

Ökonap a Vulkánparkban

Április 22-én ünnepeltük a Föld napját.
Ehhez az eseményhez kapcsolódóan
szervezett a Kemenes Vulkánpark öko-
napot 23-án, szombaton, mely nagy
érdeklõdésre tartott számot. Az ökonap

keretein belül családok, gyermekek szá-
mára tartottak foglal ko zá sokat, és ebbõl
az alkalomból ültetett a vulkánpark te-
rületére Fehér Lász ló pol gár mester egy
vörös levelû juharfát. »LA

2016. április 20-án tartott sajtó tá jé koz -
tatót Ágh Péter országgyûlési kép viselõ,
Harangozó Bertalan, a Vas Me gyei Kor -
mányhivatal kormánymegbízottja,  és
Gecse József, a Celldömölki Já rási Hivatal
vezetõje. A sajtótájékoztatón jelentették
be, hogy a március 10-i kormányhatáro-
zat értelmében összesen mintegy 480
millió forintból megújulhat a cell dö -
mölki régi Rendelõintézet épülete. 

Gecse József kiemelte: – Miután a járó-
beteg-ellátás a kórház területén törté-
nik, felmerült a kérdés, mire hasznosít-
suk a megüresedett épületet. Az a
döntés született, hogy mivel korábban
is közigazgatási szerepet töltött be az
ingatlan (itt mûködött a Járási Bíróság),
most is célszerû lenne közhivatali funk-
ciót adni neki. Harangozó Bertalan kor-
mánymegbízott hangsúlyozta: – Az
épület a 480 millió forintos felújításnak
köszön hetõen eleget tud majd tenni
mindazoknak a feladatoknak, amelyek
a kormányhivatalt szolgálják: a haté-
kony, fe gyelmezett, összehangoltan
mûködõ, ügyfélbarát, az állampolgárok
javát szolgáló tevékenységeknek. A
felújítás magában foglalja a nyílászáró-
cserét, a homlokzati felújítást, a fûtés-
korsze rûsítést, de eleget fog tenni a
korszerû munkafeltételeknek is. Haran -
gozó Ber talan elmondta azt is, hogy
számít az önkormányzat együtt -

mûködésére is. Ágh Péter, a tér ség
országgyûlési kép vi selõje összefoglalta
a közös munka jelentõsebb eseménye-
it: – Hosszú út áll mögöttünk, hiszen
uniós forrásoknak köszönhetõen újul-
hatott meg Celldö möl kön a Vasút állo -
más és környéke, a járóbeteg-ellátás új
épületbe költözhetett, új arculatot ka-
pott a gimnázium és a Népjóléti Szol -
gálat több épülete vált komfortosabbá.
A munka azonban folytatódik: a kor-

mányhatározat értelmében megújulhat
a Kossuth utcai ingat lan, ez is erõsíti a
szándékot, hogy Kemenesalja „fõvá -
rosa” közigazgatási centrummá válhas-
son, és méltóképpen szolgál hassa az
itt és a környéken élõket. Kérdésre vá-
laszolva Harangozó Berta lan elmondta,
hogy a felújítási munká latok megkez -
dése õszre várható, a befejezést pedig
2017 év végére tervezik.

»LA



A tavalyi évhez hasonlóan, idén is
kétnapos minitornán dõlt el a férfi és
nõi asztalitenisz extraliga bajnoki címe.
A CVSE-Swietelsky-Wewalka együttese
az alapszakasz megnyerésével a 4. he-
lyen záró Szegeddel került össze az
elõdöntõben, így joggal remélhettük,
hogy vasárnap az aranyért küzdenek
Klampár Tibor játékosai, a pécsi Lauber
Dezsõ Sportcsarnokban.

Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Floratom Szeged AC Probart 6-2, Pécs,
férfi asztalitenisz Extraliga, elõdöntõ.
Páros: Fazekas, Ecseki – Gerold, Vitsek
3:0 (10, 9, 9). Jól kezdett a celli kettõs,
igaz, mindegyik szett szoros volt, de
Fazekasék gyõzelme egy percig sem for-
gott veszélyben. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Lindner – Vitsek 2:3 (8, -
11, 8, -7, -7). Fordulatos mérkõzést ví-
vott egymással a két rutinos játékos, és
ezúttal Vitsek bizonyult jobbnak. (1-1).
Fazekas – Magyar 3:0 (6, 6, 2). Meg -
lepõen sima gyõzelmet aratott Fazekas,
a nagyon enerváltan játszó Magyar el-
len. (2-1). Ecseki – Gerold 2:3 (4, -13, -8,
13, -9). Nagy csata volt, Geroldnak job-
ban jött ki a lépés. (2-2). 
2. kör: Fazekas – Vitsek 3:2 (-9, -8, 5, 2,
5). Vitsek nagyszerûen kezdett, kissé
meglepte ezzel Fazekast, de magára
talált a celli játékos, és gyõzött a na-
gyobb tudás. (3-2). Lindner – Gerold 3:1
(7, -7, 7, 9). A második szettben 1:7-rõl
fordított Lindner, aki hihetetlen akarás-
sal játszott. (4-2). Ecseki – Ma gyar 3:0
(6, 11, 11). Magyar minden szettben na-
gyot küzdött, de ezúttal ez kevés volt a
fiatal celli ellen. (5-2). 
3. kör: Fazekas – Gerold 3:1 (8, -7, 7, 3).
Fazekas a játék minden elemében jobb
volt, a végére szétesett Gerold játéka.
(6-2).
Gyõzött: Fazekas 3, Lindner 1, Ecseki 1,
Fazekas-Ecseki páros, illetve Vitsek 1,
Gerold 1.
Az elõdöntõt jól kezdte a celli csapat,
hisz a nagyon fontos párost sikerült be-
húzni. Az egyéni kör aztán már kissé
döcögõsebben indult, hisz Lindner Ádám
és Ecseki Nándor veresége után egyen -
líteni tudott a Szeged. Innentõl azonban
nem volt megállás, nagyot játszott a
Cell, és az elszántságot siker koronázta,
viszonylag sima 6-2-vel jutottak Faze -
kasék a másnapi fináléba. A mérkõzés
után köszöntötték Klampár Tibort szüle-
tésnapja alkalmából, és a hivatalos
megnyitóra is ekkor került sor. A ren-
dezvényt Páva Zsolt, Pécs város polgár-
mestere, valamint Nátrán Roland, a
Magyar Asztalitenisz Szö vetség elnöke

nyitotta meg, és az ünnepélyes ceremó-
nia után elszabadult a pokol a lelátón,
következett ugyanis a Pécs – Szécsény
elõdöntõ. A szép számú hazai publikum
fergeteges hangu latot varázsolt a
Lauber Dezsõ Sport csarnokba, még
fúvós zenekar is fokozta az õrületet.
Hogy ez a légkör mennyire bénította
meg a szécsényieket, nem tudni, de az
biztos, hogy ilyen sima pécsi sikert sen-
ki nem várt. A hazaiak 7-0-ra lépték le a
nógrádiakat, még az alapszakaszban
remeklõ Oláh Benedek sem tudott
meccset nyerni. Ilyen elõjelekkel vár-
hattuk a vasárnapi finálét, ahol aztán
nem csalódott egyetlen jelenlévõ sem.
Talán az utóbbi évek legdrámaibb vég-
játékát láthattuk ezen az estén, és az
utolsó percekig nyitott volt az aranyért
folyó csata. 
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
PTE-PEAC Kaló Méh 6-4, Pécs, férfi
asztalitenisz bajnoki döntõ.
Páros: Fazekas, Ecseki - Nagy, Demeter
3:0 (8, 7, 1). Meglepõen könnyed celli
siker született, jobb kezdést aligha re-
mélhettünk. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Lindner – Pázsy 3:1 (-9, 9,
8, 5). Már az elsõ szettben is megszo-
rongatta Lindner Pázsyt, a követ kezõ
háromban azonban le is gyõzte, kettõre
növelte ezzel a celli elõnyt. (2-0). Ecseki
- Nagy 2:3 (7, 6, -6, -7, -8). Biztatóan
kezdett Ecseki, de 2-0-nál megtorpant,
és döntõ szettre kényszerült. Az ötödik
játszmában is volt esélye, de ezen a na-
pon Nagynak jött ki a lépés. (2-1).
Fazekas – Demeter 3:1 (-9, 6, 10, 9).

Hatalmas, parázs csatát vívott a két já-
tékos. (3-1). 
2. kör: Lindner - Nagy 0:3 (-4, -6, -8).
Lindner nem találta Nagy ellenszerét, si-
mán kikapott. (3-2). Fazekas – Pázsy 3:0
(7, 7, 7). Fazekas esélyt sem adott
Pázsynak, 3 sima szettben verte a pécsi
játékost. (4-2). Ecseki – Demeter 0:3 (-
11, -5, -7). Az elsõ játszmában magabiz-
tos vezetést adott el Ecseki, és ezután
már nem tudott újítani. (4-3). 
3. kör: Fazekas – Nagy 0:3 (-8, -6, -9).
Fazekas az alapszakaszban kétszer is
megverte Nagyot, most a leg rosszabb kor
kapott ki tõle. (4-4). Lindner – Demeter
3:2 (6, 5, -7, -7, 5). Lindner szinte
önkívületi állapotban játszva gyõzte le
Demetert, meghagyva az esélyt
Ecsekinek, hogy megszerezze a
Celldömölk bajnoki címét. (5-4). Ecseki –
Pázsy 3:2 (-5, -7, 7, 8, 9). Drámai meccs
volt. Ecsekinek 2 szettet kellett nyernie a
bajnoki címhez, de az elsõ kettõt elveszí-
tette. A pécsiek már ugráltak örömükben,
amikor valami történt a fiatal cellivel, és
ellentmondást nem tûrõ hajrába kezdett.
Óriási csatát láthattunk, a csarnokban ta-
pintani lehetett a feszültséget. 2-2-nél
már nem maradt kérdés, hisz az 5. játsz-
mában már csak két poén kellett Ecse -
kinek. Õ azonban úgy döntött, inkább
megveri Pázsyt, így nem döntetlennel, és
matematikázva, hanem 6-4-es gyõze -
lemmel szerezte meg 7. bajnoki címét a
Celldömölk. A két nap alatt két nehéz
mérkõzést nyerõ CVSE-Swietelsky-We -
walka teljesen megérdemelten szerezte
meg az aranyérmet. (6-4) »CSUKA LÁSZLÓ
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Hetedszer is bajnok a Celldömölk!
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Celldömölk – Kõszeg 3-0 (1-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 22. forduló 2016. április
16. 
Vezette: Czinder Imre (Makkos Rozália,
Máté Márk).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Györ -
kös, Enyingi Marcell – Zimomrja, Szuh,
Enyingi Márk (Németh 57. p.) – Szép
(Horváth 62. p.), Gyõrvári (Man ganelli 53.
p.), Piri (Boda 65. p.). Edzõ: Koman
Vladimir.
Kõszeg: Táncsics (Kasalo 77. p.) – Mol nár
Z. (Marti 46. p.), Õri, Major, Rácz – Toldi,
Réti (Biegner 65. p.), Hankó, Sándor,
Prán – Molnár Cs. Játékos-edzõ: Táncsics
András.
Góllövõk: Szuh Ferenc 2 (45. p. és 50. p.)
és Piri Balázs (64. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Kõszeg U19 1-0
(0-0). G.: Czöndör Bálint. A nagy rivális
elleni gyõzelemmel a tabella élére álltak
a fiatalok. 
Répcelak – Celldömölk 0-0 (0-0)
Répcelak, 300 nézõ Vas megyei labdarú-
gó bajnokság 23. forduló 2016. április 23. 
Vezette: Derdák Marcell (Horváth Pé ter,
Domján Dávid).
Répcelak: Németh – Balogh, Baranyai,
Fazekas, Barcza (Pungor 46. p.) – Tóth
Do minik, Harkai (Horváth 84. p.),
Csordás, Kiss (Tóth Dávid 79. p.) – Tamási,
Jordán (Ligeti 87. p.). Edzõ: Balassa Péter.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Varga,
Enyingi Marcell – Enyingi Márk, Gyõrvári
(Boda 79. p.), Manganelli (Györkös 81.
p.), Zimomrja – Szép (Vi rág 63. p.), Piri
(Németh 55. p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Elõmérkõzés: Répcelak U19 – CVSE U19 2-
5 (1-2). G.: Czöndör Bálint, Gróf Márk 2,
Sztojka Olivér, Péter Dávid. Az U19, ha
nem veszít a hátralévõ mérkõzésein pon-
tot, akkor megnyeri a bajnokságát, az
elsõ lépést ezzel a gyõzelemmel letud-
ták.
Celldömölk – Csepreg 4-1 (2-1)
Celldömölk, 80 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 24. forduló 2016. április
30. 
Vezette: Tóth Róbert (Bendik László,
Németh Ádám).
Celldömölk: Zseli – Vajda (Horváth 68. p.),
Varga (Enyingi Márk 55. p.), Bodor (Szép
55. p.), Györkös – Enyingi Mar cell, Szuh

(Boda 68. p.), Manganelli, Zimomrja –
Németh (Piri 68. p.), Gyõr vári. Edzõ:
Koman Vladimir.
Csepreg: Taródi – Baranyai, Kis-Nemes
Milán, Illés, Kis-Nemes Máté – Horváth,
Varga, Németh G., Polgár, Kovács
(Németh M. 60. p.)– Keszthelyi. Edzõ:
Sass Dezsõ. 
Góllövõk: Németh József 2 (2. és 66. p.),
Gyõrvári Gábor (8. p.) és Zimomrja
Olekszándr (80. p.), illetve Kovács Bálint
(44. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Csepreg U19 7-
0 (3-0). G.: Czöndör Bálint 3, Péter Dávid,
Balázsi Krisztián, Sztojka Olivér, Virág
Martin. Nem okozott gondot az újabb
három pont begyûjtése a 10 emberrel
felálló vendégek ellen. A kõ sze giek vi-
szont újabb vereséget szenvedtek el, így
most már nem csak gól aránnyal, hanem
pontelõnnyel vezetjük a tabellát.
Csatát ugyan nem vesztettünk, csak pon -
tokat és valószínûleg ezzel együtt a há-
borút is, ugyanis az éllovas Körmend a
soros három bajnokiján begyûjtötte mind
a kilenc pontot, így négy pontra nõtt az
elõnye csapatunk elõtt a tabella élén. A
két hazai találkozó mindkétszer az aktu-
ális utolsó helyezett ellen kötelezõ
gyõzelemnek számított. Ne héz az ilyen
meccsektõl belelkesedni, ha gólt rúgunk,
mindenki – közöttük a tudósító is – he -
lyeslõleg bólint egyet és várja a kö -
vetkezõt, ha kimarad a hely zet, vagy túl
hosszú idõ telik el két gól között, akkor
pedig a bosszankodásé a fõszerep. Pedig
ezekért a meccsekért sem elõre és nem
érdemtelenül adják oda a pontokat,
úgyhogy kezeljük kellõ tisztelettel és
megbecsüléssel a hat pont megszer -
zését. A közbensõ idegenbeli találkozóra
nagy becsvággyal vetette bele magát a
csapat és ellenfele is, így a megyei átlag
színvonalból messze kiemelkedõ derbit
nyomott a két csapat. Az egy-egy elleni
küzdelmek pengeélesek voltak, a taktikai
fegyelmezettség és a hajtás alapjellemzõ
volt az egész találkozó alatt és ráadásul
mindkét oldalon, ha kellett, jöttek a ka-
pusbravúrok. A répcelaki volt NB I-es
egyesületi elnök/kapus részérõl többször
kellett, hogy jöjjön, de mivel jöttek,
megõrizte csapata hálóját a góltól. A
döntetlen ott, azon a meccsen értékes

egy pontot ért, összességében azt jelen-
ti viszont, hogy már nem elég egy hiba a
Körmendtõl, kétszer pedig nem fognak
hibázni (finomítsunk úgy, hogy vélhe -
tõen).
Az az egy hiba is lehet, hogy már múlt
idõben leledzik, de nem a bajnokságban,
hanem meglepetésre a hétközi Magyar
Kupa fordulóban a Körmend kiesett ala-
csonyabb osztályban játszó ellenfelével
szemben. A 87. percben még két góllal
vezettek, de a Balogunyom egyenlített a
hosszabbí tásban, így búcsúzott az elsõ
osztályú együttes. A Celldömölk biztosan
jutott viszont a nyolc közé nyolc gólt lõve
a harmadosztályú Perenye otthonában
és várhatja a közelgõ folytatást, sorsolás
rövidesen. 
A bajnoki folytatásra sem kell sokat
várni, sõt elég sûrû lesz a menet, május
nyolcadikán megint egy kiesés elõl
menekülõ csapat, a Táplán lesz idegen-
ben az ellenfél, majd a pünkösdi hétvé-
gén, szombaton, hazai pályán a Já nos -
háza, hétfõn pedig ismét idegenben a
Szentgotthárd lesz az ellenfél. Két hét
múlva okosabbak leszünk, de legalábbis
tisztul a kép. 

»DOTTO

Csatát nem vesztettünk, de a háborút lehet

Erõs emberek versenye

Az Energie Fitness bemutatja: 
HSMA Erõs emberek
egyéni OB döntõ 2016

Program:
2016. május 13. (péntek) 
16:00 – Rönknyomás, -pakolás, -fel-

húzás (dr. Géfin tér)
2016. május 14. (szombat) 
12:00 – Magasba dobás 

(Vasvirág elõtti tér)
14:00 – Betonkeverõ húzás, autó

tartás keretben, lengõsúly,
kõgolyó emelés (Fõ tér)

Szabad kártyával indul: 
Katona Ervin (Magyarország)

A belépés díjtalan.
Köszönjük a támogatóknak!

Hungarian Strongman Association
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Termotel Kft.
Celldömölk, 

Építők útja 10.

Varró és betanított varró
munkára keresünk 

munkatársakat

Celldömölkön. 

Tel: 06 20/540-7259
06 20/932-8895

1 illetve 2 műszak, 
kismama műszak,
változatos munka,
családias légkör.



Lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere:
Akrobaták, légtornászok, egykerekû
bicikli virtuózok, lábzsonglõr és ikára, az
EXIT CIRKUSZ új kedvence „JOHNY bohóc”
Igazi szenzáció Indiana Jones kalandos
utazása az Exit Cirkusz porondján. 
Több mint 50 állattal érkezik az Exit cir-
kusz! Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon
díjnyertes különleges produkciók: indiai
futó kacsák, amerikai törpe malacok, hol-
land törpe kecskék és a világ legkisebb
idomított chiwavái. Továbbá: sarkantyús
teknõsök, óriás teknõs, púpos tevék, pe-
rui alpakka lámák, póni lovak, boa const-
rictor, tigris pitonok stb.

EZT MIDENKINEK LÁTNI KELL!

Európa nagy városai után, csak néhány napig Önöknél!

EXIT CIRKUSZ ÚJ MÛSORA – Állati Karnevál 2016
CELLDÖMÖLK, a LUKOIL mellett a Sági úton

május 21-tõl május 22-ig, 
CSALÁDBARÁT AKCIÓ: A lelátókra a belépõ minden elõadásra csak 1.500.- Ft/fõ
Elõadások idõpontjai: szombat 15.00 és 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
Információ és jegyrendelés: 06 30/693-4632. www.exitcirkusz.hu 
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz: Ismerje meg legfrissebb híreinket a társulatunk életérõl!

Ne feledjék: EXIT – kijárat a mindennapokból! 



A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület
szeretettel várja Önt, családját és barátait

a Republic-koncertre a művelődési központ előtti térre.
Előtte, 16 órától játszóház, kirakodóvásár fogadja a közönséget.

Rossz idő esetén a koncertet a művelődési központban rendezzük meg.
A rendezvényre a belépés ingyenes.


