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Fa-Gyula

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

Gipszkarton és kiegészítõi
Fa-Gyulától!
Normál gipszkarton 9,5 mm-es: 495 Ft/m2
Normál gipszkarton 12,5 mm-es: 550 Ft/m2
Nagyobb tételnél további kedvezmények.
Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direktfüggesztõk, profil összekötõk
szerelõlécek szárított kivitelben is
Isover, Knauf, Thermover
Hõszigetelõ paplanok

Szuper Thermover ajánlatunk:
10 cm-es hõszigetelõ paplan: 575 Ft/m2
5 cm-es hõszigetelõ paplan: 290 Ft/m2
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Harmincéves a Kemenesaljai Baráti Kör
A baráti kör jubileumi közgyûlése
Hagyományos éves közgyûlését tartotta a Kemenesaljai Baráti Kör. A rendezvénynek külön apropóját adta az egyesület fennállásának 30 éves évfordulója, mely alkalomból a megyei közgyûlés elnöke és Celldömölk város polgármestere is köszöntötte a kör tagjait.
Szokásos tavaszi közgyûlését tartotta a
Kemenesaljai Baráti Kör, mely a helyi
gimnázium öregdiákjait kovácsolja öszsze immár évtizedek óta, idén pontosan 30 éve. A találkozót dr. Zsiray Ferenc, a kör elnöke nyitotta meg, aki
büszkén gondolt vissza az egyesület
eddigi munkájára, fõként a fiatal tehetségeket támogató tevékenységükre:
– A kör története a 80-as évekig nyúlik
vissza, ekkor Öreg Diákok Baráti Köreként jött létre az egyesület. Késõbb,
1986-ban vette fel a szervezet a
Kemenesaljai Baráti Kör címet, hiszen
az évek során a celldömölki gimnáziumban végzettek mellett barátok és
hozzátartozók is szép számmal szerettek volna csatlakozni a társasághoz. A
kör elsõ és legfontosabb feladata az iskolával való kapcsolattartás. Ugyan ez
régebben aktívabb volt, de reméljük,
hogy most ismét új erõre kaphat. Az intézmény eredményei azt mutatják,
hogy nagyszerû kis emberpalánták vannak itt, ami persze azokon is múlik, akik
tanítják, nevelik õket, utat mutatnak
nekik. Ebben mi mindig is partnerek
voltunk és leszünk is. Nem véletlen,
hiszen õk a jövõ! Viszont emellett fontos hangsúlyozni, hogy nem felejtjük el
a régieket sem. Fontos, hogy egymással is tartsuk a kapcsolatot, és közösen ápoljuk a hagyományokat. Alapelveink tehát nem változtak: kapcsolattartás az iskolával, a fiatalok felkarolása, a város közéletében való aktív részvétel és támogatni minden olyan kezdeményezést, amely akár a városnak,
akár az iskoláknak a hasznára válhat. A
harminc évre visszaemlékezni és végiggondolni? Több könyvet is lehetne írni
róla. Mi most az utolsó tíz évrõl készítünk kiadványt, mely elõreláthatólag
õsszel jelenhet majd meg.
A baráti kör elnöke emellett büszkén
gondolt vissza azokra a berzsenyis
öregdiákokra, akik késõbb országos
vagy akár nemzetközi szinten is nevet
szereztek maguknak. Hangsúlyozta,
hogy ezért is elõnyös fenntartani a
kapcsolati hálót, hogy a tehetséges,

ambiciózus fiataloknak pártfogóik lehessenek céljaik elérésében. Az elnök
után Fehér László polgármester mondott köszöntõt, felidézve az egyesület
létrejöttét, mely a gimnázium negyvenéves fennállásához köthetõ. Ahogy
a polgármester is mondta, jelentõs év
ez a gimnázium és a kör számára is,
hiszen mindkettõ jubileumot ünnepelhet. Majd tájékoztatót tartott az elmúlt
év fõbb eseményeirõl. Kiemelte a gimnázium pályázati úton megvalósult
energetikai felújítását, hozzátéve, hogy
ugyan a belsõ felújítás még várat magára, de a város elsõdleges céljai között szerepel. Épül azonban a kosárlabdacsarnok, melyben nagy segítséget
jelentett az önkormányzat számára
Buttás Pál közremûködése. A tervek
szerint augusztus 20-án ünnepélyes
keretek között kerülhet majd átadásra
az új objektum. Fehér László végül
megköszönte a jubiláló körnek a
mûködését, mindazt a támogatást,

nyújtotta át dr. Zsiray Ferencnek, majd
Fehér László polgármester részesítette
az elnököt városi elismerésben. A beszédek után Pálné Horváth Mária alelnök köszöntötte a közgyûlésen megjelent diákokat, akik a kör által meghirdetett Jónás-Szente pályázatán indultak. Elmondta, idén összesen 19 egyéni, valamint kettõ közösségi pályamunka érkezett a bíráló bizottsághoz képzõmûvészeti és irodalom kategóriákban, melyek közül a legjobbakat értékes jutalmakban részesítették. Képzõmûvészet kategóriában különdíjat vehettek át a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium fotószakkörösei, Kõrösi
Attila Richárd „Romantika” címû munkájáért, valamint a gimnázium 8. H
osztálya a Füveskönyvéért. Szintén
ebben a kategóriában elsõ helyezett
lett Kalmár Emese „Lószeretet” címû
alkotása, a második helyért járó díjat
Szemenyei Adél Beatrix vehette át „Virág” címû munkájáért, a harmadik helyen pedig Viszked Domitilla „Kavalkád”-ja végzett. Irodalom kategóriában
az elsõ helyen végzett Szalay Eszter,
második lett Horváth Flóra Gabriella, a
harmadik helyen pedig Nagy Mercédesz végzett. Végül a helyi iskolák

2012-BEN A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VENDÉGÜL LÁTTA A BARÁTI KÖR TAGJAIT A FRISSEN MEGNYITOTT VULKÁNPARKBAN.

mellyel a fiatalok pályáját igyekeznek
egyengetni. A polgármester után
Majthényi László, a megyei közgyûlés
elnöke mondott ünnepélyes beszédet,
szintén méltatva a harmincéves egyesület munkáját. Hozzátette, példaértékû a baráti kör évtizedes összefogása, mellyel a kemenesaljai ifjú diákokat, leendõ értelmiségieket támogatják, lehetõséget nyújtva álmaik megvalósításához és a sikeres felnõtté váláshoz. Majthényi László ezzel a megyei közgyûlés elismerõ oklevelét

javaslatai alapján kihirdetésre kerültek
az év diákja és az év sportolója címek
is. Az idei évben a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumból Tóth Regina
Krisztina az év diákja, Salamon Szabolcs az év sportolója címet nyerte el.
Az Eötvös Loránd Szakképzõ Iskolából
Horváth Gábor lett az év diákja, míg
Fülöp Vivien az év sportolója címben
részesült. A közgyûlés ünnepélyes részét a Kemenesaljai Baráti Kör elmúlt
tíz évének fotómontázsa zárta.
»NÉMETH NÓRA
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Rendkívüli ülést tartott a város képviselõ-testülete
2016. május 9-én rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Az ülésen három napirendi pontot
tárgyaltak a képviselõk.
Elsõként Celldömölk Város Helyi Építési
Szabályzatának módosítását fogadták
el a képviselõk, másodikként pedig a
Cellenergo Kft. taggyûlésének elõkészítésérõl szavaztak. Farkas Gábor jegyzõ
elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás
értelmében 2017. november 1-jétõl
koncesszióban mûködne a távhõszolgáltatás, Kiss Lilla pénzügyi irodavezetõ
pedig tájékoztatott arról, hogy a vesz-

teség kisebb, mint korábban, és ez a
kormányzati támogatásnak tudható be.
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony arról informálta a jelenlévõket és
a lakosságot, hogy az ún. gáz-év nem
azonos a költségvetési évvel, épp ezért
indítványozták az önkormányzat részérõl, hogy a távhõszolgáltatás a jövõ
év október végéig mûködjön ugyanúgy, ahogy eddig, a késõbbiekben pedig majd a kormányzati döntéseknek
megfelelõen.
Harmadik napirendi pontként a pályázati lehetõségekrõl szavaztak a döntéshozók. Dummel Ottó mûszaki iroda-

vezetõ tájékoztatása szerint a kiírt
illetve közeljövõben kiírásra kerülõ nem
uniós pályázati lehetõségek 25-30%nyi önerõt igényelnek. Olyan pályázatok kerültek/kerülnek kiírásra, amelyekre tavaly is lehetett pályázni, de az
aránylag kis elosztható keretekbõl akkor forráshiány miatt nem részesültünk.
Az ülésen a képviselõk többek között
arról döntöttek, hogy idén a védõnõi
szolgáltatás fejlesztésére, a Hegyi utca
egy szakaszának felújítására, illetve, az
alsósági konyha fejlesztésére ad be pályázatot az önkormányzat.
»LA

Tulipánfát ültettek a születés ünnepén
A tavalyi évben 98 celldömölki kisbaba
látott napvilágot. Az õ születésüket ünnepelte május 13-án a város önkormányzata és a védõnõi szolgálat. A
szervezõk hagyományteremtõ szándékkal tulipánfát is ültettek a kisgyermekek tiszteletére.
A születés ünnepét tartották május 13án Celldömölkön. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárba meghívást kapott mindaz a 98 celldömölki és
alsósági kisgyermek, akik tavaly, 2015ben látták meg a napvilágot. A mûvelõdési központ aulájában megrendezett programon részt vett az önkormányzat részérõl Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester
és Farkas Gábor jegyzõ, valamint a
Védõnõi Szolgálat járási vezetõje, Horváth Hajnalka, és a járási tisztifõorvos,
dr. Wächter Walter.
Elsõként Fehér László köszöntötte az
egybegyûlt gyermekeket és édesanyákat, örömét fejezve ki azért, hogy ekkora számmal gyarapodott a tavalyi évben a város lakossága. Megjegyezte, az
is nagy büszkeség a város számára,
hogy a meghívott csaknem száz helyi
kisbabával együtt 2015-ben összesen
555 szülést vezettek le a celldömölki
kórház szülészetén. Hozzátette, habár
egyelõre a védõnõi szolgálat épülete
valóban nem nyújt megfelelõ környezetet a védõnõi feladatok ellátására,
már folyamatban van azonban a projekt, melynek köszönhetõen hamarosan
méltó környezetben fogadhatják majd a
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szolgálat munkatársai a kismamákat és
a gyermekeket. Majd Wächter Walter
fûzött néhány ünnepi gondolatot az
eseményhez, hangsúlyozva, hogy habár
a napjainkban olyan sokat sulykolt „tökéletes szülõ” ideája teljesítménykényszeressé teszi a szülõket, ezzel azonban
a gyermeknevelés az egyik legfontosabb elemét veszíti el, a szeretettel való nevelést. A járási tisztifõorvos tehát
azt üzente az édesanyáknak, hogy nem
kell tökéletes szülõnek lenni, épp elég
elég jó szülõnek lenni. A rendezvény a
kisgyermekek ajándékozásával folytatódott, az édesanyák büszkén vehették
át a névre szóló emléklapokat és apró
ajándékokat. Ezt követõen rövid Ringató-foglalkozás következett Gerbert Judit vezetésével, majd a mûvelõdési
központ elõtt került sor az elsõ celli születésfa elültetésére. A 2015-ben született babák tiszteletére tulipánfa áll mostantól a város szívében.
»NÉMETH N.

Álláspályázat
Takarítói munkakörre munkatársat
keres a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Celldömölki Rendõrkapitánysága, határozatlan idõre, közalkalmazotti jogviszonyba. Az alkalmazás feltételei: általános iskolai
végzettség, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet. A jelentkezéshez
önéletrajzot kell csatolni. Bérezés a
vonatkozó jogszabályok szerint.
A munkakör legkorábban 2016.
június 1-jétõl tölthetõ be.
A jelentkezést személyesen lehet
benyújtani a Celldömölki Rendõrkapitányságon (9500 Celldömölk,
Koptik Odó u. 7.), vagy elektronikus
úton a humszolg.vasmrfk@vas.po
lice.hu címre.
A részletekrõl érdeklõdni Erõss
Elemér r. alezredes úrnál, a 95/525405-ös telefonszámon lehet.
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Huszonöt éves a celldömölki Karitász
A Karitász celldömölki csoportja 1992
februárjában alakult az elsõ segítõ szervezetek között az országban. Hála Vági
Klára nõvérnek, aki három társával városunkba érkezett, hogy a rendszerváltás
után segítse az egyházközség életét.
Elsõként a Karitászt alakította meg,
amelynek mottója – „Szeretve szolgálni,
szolgálva szeretni”. Eleinte csak öten voltunk, de folyamatosan csatlakoztak hozzánk a segítõ szándékú asszonyok. A
kezdeti években idõs, egyedülálló embereket látogattunk meg rendszeresen.
Segítettünk bevásárolni, levelet írni,
tüzelõt bekészíteni… vagy egyszerûen
„csak” beszélgettünk velük. Mivel a karitatív munka teljesen új volt számunkra,
folyamatosan jártunk Szombathelyre továbbképzésekre, tanfolyamokra, lelki napokra. Az Egyházmegyei Karitász programjaiban is tevékenyen részt vettünk.
Szerveztünk gyûjtést a kárpátaljai magyarságnak, a tiszai árvízkárosultak részére. A devecseri vörösiszap okozta tragédia károsultjainak egy teherautónyi ruhát és 250.000 forint készpénzt gyûjtöttünk és juttattunk el. Nagyon sok alkalommal rendeztünk ruha- és élelmiszergyûjtést, illetve -osztást helyben is. Évek
óta besegítünk az EU-s segélycsomagok
kiosztásában, amit a megyeszékhelyrõl
kell ideszállítanunk. Néha gondot okoz a
tízmázsás adománynak gépjármûvet szerezni, de a jó Isten segítségével mindig
megoldódott. Karácsony elõtt 50 helyre
viszünk egy kis szeretetcsomagot személyes látogatás, beszélgetés kapcsán.
Évente egy alkalommal kirándulást szervezünk. Valójában zarándoklatnak nevezném inkább, ugyanis valamelyik Máriakegyhelyre teszünk látogatást idõsebb
testvéreinkkel, lelki élményt szerezve

A FÉNYKÉP A 20 ÉVES ÉVFORDULÓN KÉSZÜLT, 5 ÉVVEL EZELÕTT.

nekik. Erre az útra mindig lelki vezetõ kíséretében megyünk, a mindenkori plébános atya személyében. A 24 év alatt
három atya váltotta egymást a plébánián. Az alakuláskor Nagy József atyától
kaptunk támogató útbaigazítást, biztatást, majd Nagy Péter plébános úr segítette munkánkat, jelenlegi plébánosunk
pedig Kirner Antal Zoltán atya, aki fiatalos lendületével erõsít minket karitatív
tevékenységünkben. Van beteglátogató
csoportunk, amelynek tagjai heti rendszerességgel, hûségesen látogatják kórházunk betegeit. Minden március elsõ
péntekén a karitász csoport tagjai imádkozzák a szentségimádási órát a templomban. De ott vagyunk a 13-i engeszteléseken, a rózsafüzér imádságain, és természetesen az egyházi ünnepek alkalmával is. A Mária-búcsúkon évek óta tevékenyen részt veszünk. A lelki gazdagodás mellett teával, kávéval, süteményekkel várjuk a kedves zarándokokat, il-

Elõadás a bencés rend történelmérõl
Nincs könnyû feladata annak, aki összegezni akarja a bencések tevékenységét,
hiszen a rend hosszú évszázadok óta gazdagítja a magyar kultúrát, számos sorscsapást túlélve. Erre az összegzõ feladatra vállalkozott Boros Zoltán, a Pannonhalmi Fõapátsági levéltár munkatársa,
aki a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár, a Kemenesaljai Berzsenyi
Asztaltársaság valamint a celldömölki
Honismeretei Munkaközösség meghívására érkezett a városba. Boros „A visszaállítástól a feloszlatásig, Bencések
Celldömölkön 1802 és 1950 között” címû
elõadásával adott képet a bencés rend
általános valamint helyi mûködési, szer-

letve a kegytárgyak árusításába is besegítünk. Ahogy nehézségek mindig jelen
vannak egy ember életében, úgy természetesen nincs ez másként egy csoporttal
sem. 25 év nagy idõ. Mi, tagok, idõsebbek, fáradtabbak lettünk, átalakult
idõközben saját életünk is. Szeretnénk fiatalítani a csoport összetételét – néhány
lelkes fiatal már csatlakozott is hozzánk
–, továbbra is várjuk szolgálni vágyó fiatalok jelentkezését. „A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik
mások hiányával törõdnek.” Megingás
soha nem volt részünkrõl, sosem akartuk
feladni ezt a Jézusért vállalt munkát. A
nehézségekben mindig õ adott erõt nekünk: „Amit a legkisebb testvéremmel
tesztek, azt velem teszitek” – olvashatjuk
az evangéliumban. Azért imádkozunk,
hogy a jövõben is a hit, remény és szeretet emberei lehessünk.
»DEME JUDIT, HETÉNYI LÁSZLÓNÉ,
A KARITÁSZ MUNKATÁRSAI

kezeti sajátosságairól. Mint kiderült, a
bencések története 996 és 1585 között
töretlen Magyarországon, a törökök viszont kiûzik õket, majd a rend 1639-ben
szervezõdik újjá. II. József a szerzetesrendek feloszlatásakor azonban a bencéseket sem kíméli. 1802-ben úgy indulhat
újra a rend, ha iskolát is tart fenn. Az
utolsó iskolájukat 1945-ben alapítják a
„vörös Csepelen”, a koalíciós pártok hívására. Ekkoriban háromszáz szerzetespap-tanár dolgozik a rendben. 1950-ben
aztán a rendek feloszlatásával a belsõ
függetlenségét is elveszti a rend, hiába
mûködhet továbbra is erõsen korlátozott
keretek között. Fõként erre az idõszakra
fókuszált Boros Zoltán elõadása, melyet
teltházas érdeklõdés kísért a Kresznerics
»NÉMETH N.
Könyvtárban.
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Lakossági tájékoztatás
Felhívom szíves figyelmüket a 2016.
február 04-tõl hatályos, Legionella által
okozott fertõzési kockázatot jelentõ közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi elõírásokat tartalmazó 49/2015. (XI.6.) EMMI rendeletre.
A rendelet 4.§-a alapján a Legionellafertõzési kockázatot jelentõ létesítményekre, illetve a fokozott Legionellafertõzési kockázatot jelentõ létesítményekre vonatkozó elõírások betartásáért a létesítmény üzemeltetõje, ennek hiányában tulajdonosa felel.
A rendelet 5. §-a értelmében a Legionella fertõzõdési kockázat felmérését
egységes módszertani elvek szerint kell
végezni, mûködõ létesítményeknél a
rendelet hatálybalépését követõ egy
éven belül – nedves hûtõtornyoknál 6
hónapon belül –, az új létesítményeknél
a jogerõs használatbavételi engedélytõl
számított 2 hónapon – nedves hûtõtornyoknál 15 napon – belül.

6

A Legionella expozíció szempontjából
kockázatot jelentõ közeg paramétereit
érintõ változást követõen a kockázatbecslést 30 napon belül ismételten el
kell végezni.
A rendelet 8. §-ának rendelkezése szerint a Magyarország területén mûködõ
nedves hûtõtornyokat az Országos
Tisztiorvosi Hivatal (OTH) által
mûködtetett elektronikus rendszeren
keresztül az üzemeltetõnek, ennek hiányában a tulajdonosnak be kell jelentenie az OTH részére a rendeletben
megadott adattartalommal. Az adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül ismételten be kell jelenteni.
A bejelentés tudomásulvételét az OTH
visszaigazolja és a nedves hûtõtornyokról nyilvántartást vezet.
Az Országos Közegészségügyi Központ
módszertani útmutatót adott ki az egységes felmérés elkészítéséhez (a feladatok gyakorlati végrehajtásához
szükséges ismereteket és követelményeket határoz meg), melyet a www.

antsz.hu honlapon közzétett.
A kockázatot jelentõ közegeket, létesítményeket a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal ellenõrzi és szükség szerint intézkedik. A
rendelet egy év türelmi idõt határoz
meg a felkészüléshez. A járási hivatal a
rendelet hatálybalépését követõ 12
hónapig mellõzi az egészségügyi bírság kiszabását a rendeletben foglaltak
megsértése esetén.
Kérem, szíveskedjenek a rendeletet tanulmányozni, és – amennyiben hatálya
Önök tulajdonában lévõ, illetve Önök
által üzemeltetett létesítmény(ek)re is
kiterjed, – a Legionella kockázatot felmérni.
A járási hivatalvezetõ a kiadmányozási
jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt
vezetõ Kormánymegbízott kiadmányozás rendjérõl szóló 2/2015. (III.
31.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezetõ hatáskörét nem érinti.
DR. WÄCHTER WALTER LÁSZLÓ
JÁRÁSI TISZTIFÕORVOS SK.
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„A bolykiság egy stílus”
Május 4-én Celldömölkön koncertezett
a hazai és a nemzetközi komolyzene
aktív résztvevõjeként is ismert Bolyki
Brothers. A híres a capella együttes immár 30 éve lép fel önálló mûsorokkal,
illetve különbözõ rendezvények kísérõprodukciójaként, a mûfaj hazai úttörõi szerda esti elõadásukkal a helyi közönség számára sem okoztak csalódást.
A Bolyki testvérek muzikalitását tükrözi
az a tény is, hogy valamennyien képzett
zenészek, a Zeneakadémián és a Bartók
Konzervatóriumban brácsa, klarinét, illetve pozan szakot végeztek. Ahogy a
testvérek maguk is bevallották, az

éneklés inkább szórakozásnak, a szabadidõ közös eltöltésének indult, mígnem különleges, egyedi ízvilágú produkcióvá nõtte ki magát. A „bolykiság”
egy stílus, vallják a tagok, melyben vegyül egymással a komolyzene, a pop, a
jazz és a gospel, természetesen a capella. Habár az együttes számtalan nemzetközi versenyen, rendezvényen részt
vett, díjak és kitüntetések garmadáját
tudhatják magukénak, a legnagyobb
eredményüknek mégis azt tartják, hogy
még mindig ugyanolyan lelkesedéssel
énekelnek, dolgoznak együtt, mint a
legelején. A szerda esti Bolyki koncert
színültig töltötte a színháztermet, az

együttes mûsorának hangulata pedig
ugyanazt a vezérelvet követte, melyet a
tagok maguk is vallanak: család, hit és
zene. A Bolyki Brothers nem csak azért
különleges, mert énekelve maguk szólaltatják meg a hangszeres kíséretet is,
de azért is, mert interaktív, humoros átkötéseikkel a zenei élmény mellett szórakoztató kikapcsolódást is nyújtanak a
közönségüknek.
»NÉMETH N.

Felajánlás a gimnázium javára….
Baracskai Iván Izsákfáról elszármazott
lakos értékes reprodukciókkal ajándékozta meg a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumot.
A 88 éves úriember a második világháború után hagyta el Magyarországot, a
magyar nyelvet ennek ellenére tökéletesen beszéli és érti. Az idõközben elvett magyar állampolgárságát 2005ben kapta vissza, miután kérvényezte

Diák-Szín-Tér
Ifjú tehetségek a színpadon
A hagyományoknak megfelelõen idén
is meghirdette Diák-Szín-Tér címû programját az ifjúság számára a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár. Május 13-án délután hét kategóriában mutathatták meg tehetségüket a
diákok az intézmény színpadán.
A Kemenesaljai Ifjú Tehetségek Mûvészeti Fesztiválján komoly- és könnyûzene, vers- és prózamondás, színházi
elõadás, népmûvészet, tánc és mozgásmûvészet, valamint egyéb színpadi produkció kategóriában mérhették össze
tudásukat, tehetségüket a jelentkezõk.
Bemutatott produkcióikat háromfõs
zsûri értékelte: Süle Ferenc, az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola

azt. Népes családjával ma is az Egyesült
Királyságban él, de celldömölki rokonait
idõs kora ellenére gyakran látogatja. A
tulajdonában lévõ reprodukciókat amelyek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egy-egy mozzanatát örökítették meg a helyi gimnázium javára
ajánlotta fel. Sipos Tibor igazgató meghatódottan vette át és köszönte meg a
nagylelkû felajánlást, a diákok és a
nevelõtestület nevében.
nyugalmazott igazgatója, Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója és Pesti
Arnold, a Soltis Lajos Színház színésze.
Az elõadott mûsorszámok színes kavalkádjában volt bábelõadás, versmondás, rocky és showtánc, népdalcsokor,
szóló ének gitárkísérettel, szintetizátorral kísért éneklés, egyéb tánc és dal
bemutató. Mindezek megtekintése és
meghallgatása után a bíráló bizottság
a következõ eredményeket hozta:
A fesztivál nagydíja:
Tücsök Bábcsoport (UV-technikás elõadás), Nagy Eszter (vers), Rocky Dilly
ARRC (tánc), Szentgyörgyi Ábel (szóló
ének és gitár), Berzsenyi Dániel Gimnázium Százszorszép Énekegyüttese
(népdalcsokor).
Különdíj: Geiger Nikolett énekes.
Oklevél: ifj. Kuczkár József (szintetizátor
és ének), Energy Dance Team (tánc),
Pápai Alexandra (vers), CVÁI Alsósági
Tagiskola 6. oszt. lányok (tánc).

SIPOS TIBOR, BARACSKAI IVÁN, TANAI SÁNDOR
FOTÓ: CBG

Felhívás
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Helyi Csoportjának vezetõsége tisztelettel értesíti
és várja a kedves érdeklõdõket a
2016. június 11-én (szombaton) 9
órakor kezdõdõ ART 2016 Fogyatékossággal Élõ Emberek Kulturális
Fesztiváljára.
A rendezvény helyszíne: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár színházterme.
Szeretettel várunk mindenkit, mert:
„Ami belül van, az számít igazán.”
A belépés ingyenes.
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket jelenlétével!
»HOLPERT JENÕNÉ
CSOPORTTITKÁR
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Fórizs Gergely az eddig ismeretlen Berzsenyirõl
Fórizs Gergely, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató
Központ Irodalomtudományi Intézetének
tudmányos munkatársa, több mint egy évtizede végez
kutatásokat szakterületén, Berzsenyi
Dániel elméleti munkásságával, levelezéseinek és prózáinak elemzésével
kapcsolatban. A Kresznerics Ferenc
Könyvtár megkeresésére Berzsenyi
Dániel, a Kemenesalja költõje születésének 240. évfordulója alkalmából Fórizs Gergely tartott elõadást május 6-án
a mûvelõdési központban.
– Erre az elõadásra egyrészt a Berzsenyi-év kapcsán kértek fel engem,

mivel én rendezem sajtó alá Berzsenyi
Dániel mûveit kritikai kiadásban egy
kollégámmal, dr. Vaderna Gáborral –
tartotta meg bevezetõjét Fórizs Gergely.
– Én a leveleket és a prózai munkákat
rendeztem sajtó alá. Utoljára a levelek
jelentek meg, körülbelül egy évvel
ezelõtt. A következõ prezentáció nagyvonalakban Berzsenyi levelezésérõl fog
szólni, valamint arról, hogy ez a levelezés, mely most olvasható elõször teljes egészében egyetlen kötetben kiadva, mit is ad hozzá Berzsenyi Dániel általunk ismert képéhez mennyiben változtatja azt meg. Az elõadás a „Mikor
született Berzsenyi Dániel? Egy költõi
önmitológia rejtélyei” címet viselte, és
ehhez hûen valóban egy olyan költõ képét tárta a hallgatóság elé, akinek

életének részleteit még barátai, pártfogói elõtt is balladai homály fedte.
Fórizs Berzsenyi levelezései, prózai
munkái alapján mutatott rá, hogy a
kemenesaljai költõ hogyan szõtt talányt
saját alakja köré, a platóni filozófiát követve egy idea képe felé törve. A népes
közönség az elõadás során egy egészen
új költõt ismerhetett meg, aki titkolózott
a korával kapcsolatban és még a nevét
is másképp viselte. Mit sem változtatnak azonban ezek a tények a hátrahagyott életmû értékén. Fórizs Gergely
elõadását nagy érdeklõdés övezte, bizonyítékát adva annak, hogy a Kemenesalján élõk máig ápolják a tájegységhez kötõdõ egyik legnevesebb költõ
emlékét, irodalmi hagyatékát.
»NN

Közönségtalálkozó a Tündérboszorkány szerzõjével
A Kresznerics Ferenc
Könyvtár ügyel arra,
hogy az ifjúsági olvasók ne csak nyaranta, egy-egy tábor
alkalmával látogassanak el a könyvtárba, a könyvtár munkatársai igyekeznek
az év többi részében is programokat, író-olvasó találkozókat szervezni a gyermekeknek. Ilyen
találkozón vehettek részt a kisdiákok
május 10-én is, mikor Bosnyák Viktória,
fordító és ifjúsági regényíró látogatott
a könyvtárba. Viktória legutóbb több
mint egy évtizeddel ezelõtt járt Celldömölkön, mikor elmondása szerint legalább ugyanekkora szeretettel és lelkesedéssel várták a helyiek. – Mindig

minden könyvemrõl szívesen beszélek,
így az elõadások alkalmával csak a
gyerekektõl függ, hogy melyikkel foglalkozunk többet – mesélt a munkájáról
az írónõ. – Természetesen most lesznek új könyveim is a könyvhétre, és jelenleg épp ezek a szívem csücskei. Az
elsõ könyvemet, a Tündérboszorkányt
a lányaim 10. születésnapjára írtam, és
valójában nem is csoda, hogy szélesebb körben is bevált, hiszen az õ tanácsaikra, kéréseikre alkottam meg ezt
a mesét. A lányaimnak köszönhetem,
hogy sikeres lett a könyv. Ahogy
késõbb említette is, a közelmúltban
már szervezõdött egy olvasótábor elsõ
és leghíresebb regénye, a Tündérboszorkány köré. A mese akkor is, azóta is sikeres a kiskamaszok körében,
lelkesen erednek nyomába a gyerekek

annak, hogy vajon mi történt a Békés
Utcai Általános Iskola elhagyatott
könyvtárában Lacival és Morcz Arankával. Habár Bosnyák Viktória fordításai
is igazán népszerûek, sajátos stílusa,
melyet fõként a humor és a kötetlenség jellemez, leginkább önálló alkotásain keresztül mutatkozik meg. Az írónõnek azonban nemcsak a kisgyermekek szórakoztatása a célja, hanem
az is, hogy a valamivel idõsebb, kamaszodó generációval is meg tudja szerettetni az olvasást, õket is be tudja
vonzani az irodalom világába. A kedd
délutáni találkozón ez minden tekintetben sikerült, a diákok ugyanis lelkes
figyelemmel követték Bosnyák Viktória
elõadását, játékos, humoros formában
ismerkedtek meg az írónõ sajátos fantáziavilágával.
»NÉMETH N.

Versek az élet értelmérõl, igazságról, útkeresésrõl
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár emlékmûsort szervezett a
Költészet Napja tiszteletére, április 20án. A már hagyományosnak mondható
rendezvény ezúttal húsz költõ versein
keresztül engedett bepillantást a magyar irodalom kincsestárába.

Némethné Õri Irma nyugalmazott pedagógus évrõl évre felkéri barátait,
ismerõseit egy költészet napi emlékmûsoron való közremûködésre. A verskedvelõket eredményesen megszólítva
áll össze minden évben egy újabb
versfüzér, melyben szépen felépítve

követik egymást a szebbnél szebb irodalmi alkotások. Az idei évi mûsor
mottóját Petõfi Sándor: Világosságot
címû verse adta, a rendezvény mondanivalója pedig a költõknek az élet
értelmérõl, igazságról, útkeresésrõl, és
megtalált utakról papírra vetett gondolatai köré csoportosult. A program elején az irodalmi rendezvényt összefogó
Némethné Õri Irma köszöntötte a megjelenteket, és mutatta be az esten
felolvasó verselõket. A teljesség
igénye nélkül olyan népszerû és
közkedvelt költõk versei hangzottak el,
mint Petõfi Sándor, Arany János,

Goethe, Kányádi Sándor, Tóth Árpád,
Wass Albert, József Attila, Nagy László,
Weöres Sándor, Zelk Zoltán. A vállalkozó szellemû felolvasók pedig:
Bartha István, dr. Horváth András, Joó
Ágnes, Kustos Lászlóné, Simó Éva, Gulyásné Vass Veronika és Némethné Õri
Irma voltak. Elõadásukban a versek
nem csupán felolvasott szövegnek hatottak, hanem mögéjük nézve örökérvényû igazságokat és a ma emberének is iránymutató gondolatokat
kaptak útravalóul az irodalmi program
résztvevõi.
»REINER ANITA
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Határtalanul – a költõk útján
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és a segesvári Mircea Eliade
gimnázium magyar tagozatának tanulói
már nem elõször találkozhattak a népszerû Határtalanul program keretében.

Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó tanárnõ ,a
projekt vezetõje, elmondta, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani
már 2013-ban, az elsõ pályázat idején
az erdélyi iskola diákjaival és tanáraival, így mindnyájan örömmel várták,
hogy újra találkozhassanak egymással.
Celldömölkön a gimnazisták családjai
fogadták a fiatalokat, így sok idõt tudtak együtt tölteni beszélgetésekkel, közös sportolással. A programban ebben
az évben a 9. H, a 10. A és a 11. A osztály tanulói vehettek részt. Fehérné
Gyömörey Katalin, a kilencedikesek
osztályfõnöke és a gimnázium tanárai
meleg szeretettel fogadták az erdélyi
vendégeket. A pályázat feltétele egy
közös projekt megvalósítása volt. Három évvel ezelõtt Kõmûves Kelemen
rockballadáját adták elõ együtt, idén
pedig a Légy jó mindhalálig musicalbõl
valamint Berzsenyi Dániel és Petõfi
Sándor verseibõl, megzenésített versekbõl, táncokból állítottak össze mû-

sort. Az elõadás végén az erdélyi vendégektõl kapott piros, fehér és zöld
színû pólóban énekelt együtt a Kemenesalja Mûvelõdési Központ és Könyvtár színpadán a közel nyolcvan fiatal. A
kulturális program mellett jutott idõ a
kirándulásra is, bejárták Sopront és környékét, hazafelé pedig Sümegen, Szigetváron és Pécsett töltöttek el néhány
szép napot a segesváriak.

„Határtalanul” – Alsóságról a Felvidékre
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
„Határtalanul” címmel írt ki pályázatot
hetedik osztályos tanulók részére a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bõvítésének elõsegítésére. A
program célja, hogy a diákok még az általános iskolai tanulmányaik befejezése
elõtt kitekinthessenek a határon túli
magyarok életére, megismerkedjenek
az ottani nevezetességekkel, történelmi
és irodalmi emlékhelyekkel. A
Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolája idén elõször pályázott erre a lehetõségre. A „Magyarnak
lenni: nagy, s szent akarat” címen kiírt
pályázaton való sikeres megfelelésrõl
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2015 szeptemberében értesült az iskola, hogy 441.000 forint támogatást
nyertek a Felvidékre irányuló tanulmányi kirándulásra. Az intézmény hetedikesei közül 13-an vállalták a háromnapos programban való részvételt. A
megvalósítást komoly elõkészítõ munka elõzte meg: a tanulók elméletben
megismerkedtek a Felvidék nevezetességeivel, történelmével, földrajzi adottságaival, és irodalmi emlékhelyeivel. A
kirándulás kapcsán a helyszíneket felkeresve pedig számtalan élménnyel
gazdagodtak. Az elsõ nap Komárno,
Mikszáthfalva, és Kékkõ felkeresése
szerepelt a programban, második nap
Gombaszög, Betlér, Késmárk, valamint
Lõcse volt az úti cél, a harmadik nap pedig Igló és Selmecbánya nevezetességeit tartogatta a kiránduló ifjúságnak.
Szabóné Kiss Ildikó tagintézményvezetõ
örömmel számolt be róla, hogy már a
következõ tanévre is megnyerték a pályázatot, így októberben a mostani hatodikosok ismerhetik meg a „Határtalanul” program keretében valamely
határunkon túli, magyarlakta régiót.

Május elején a celldömölki gimnazisták
utazhattak Erdélybe kilenc napra. Gödöllõ, a Tisza-tó, Debrecen, Nagyvárad,
Bánffyhunyad, Kolozsvár érintésével jutottak el Segesvárra, ahol felejthetetlen
napokat tölthettek el segesvári barátaikkal és közösen járták be Erdély gyönyörû városait, tájait. A barátság folytatásaként pedig nyáron már egy újabb
találkozót készítenek elõ a fiatalok.

Felvidéken barangoltak a
bobai tanulók is

A bobai Napsugár Általános Iskola 7.
osztálya a HAT-15-05-0082 számú
„Határtalanul” pályázat keretén belül
2016. 04. 19-tõl 21-ig felvidéki kiránduláson vehetett részt. Az út során
irodalmi, történelmi és mûvészeti nevezetességeket ismerhettek meg.
Eljutottak Lõcse, Késmárk, Igló és Selmecbánya városába. Meglátogatták a
gombaszögi cseppkõbarlangot, megcsodálták a Magas-Tátra hófödte hegycsúcsait. Felejthetetlen élményben
volt részük.
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Erdélyország–Tündérország
A Celldömölki Városi Általános Iskola
hetedikes tanulói április végén, május
elején két nagy utazást tettek a szomszédos országok magyarok lakta vidékeire, Erdélybe és Kárpátaljára.
Elsõként a 7. b és 7. c osztály tanulói
kerekedtek fel április 29-én a Határtalanul program (HAT-15-05-0131) keretén belül 43 gyermekkel és öt pedagógussal Erdélybe, a tanulmányi útra
1.503.600 forint pályázati pénz állt rendelkezésre. Az ott eltöltött öt nap során
Erdély természeti szépségei: a Királyhágó, a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a
Medve-tó, a Tordai-hasadék mindnyájunkat lenyûgöztek. Egyedülálló látványosság a Gyilkos-tó, mely 1837 egyik
viharos éjszakáján a semmibõl keletkezett. A tó keletkezésének számos legendáját „erõsíti” a misztikus hangulat,
melyet a tó medrébõl még ma is kiálló
megkövesedett fatörzsek látványa tesz
teljessé. A Gyilkos-tó felõl ereszkedve a
szoros felé nemsokára egy monumentális sziklaképzõdmény tûnt föl, a tetején óriási kereszttel. A sziklaóriás az
Oltárkõ, amelynek orma 1156 m magas. A tordai sóbányában betekintést
nyerhettünk a bányászat világába is.
Ugyancsak nagy hatással voltak ránk a
Nagyváradon látott gótikus és szeceszsziós épületek, Kolozsváron a Mátyásszobor, de a Székelykõ alatt meghúzó-

Árpád útján
Az Erdélybõl hazaérkezõket váltva a
Celldömölki Városi Általános Iskola 7. a
és 7. d osztályos tanulói negyvenöten
2016. 05. 04–07-ig Kárpátalján vettek
részt egy felejthetetlen tanulmányi kiránduláson. Az élményekben gazdag
Árpád útján címet viselõ eseménysorozat megvalósítását a Határtalanul HAT15-05-0069 számú pályázat tette lehetõvé számukra 1.571.480 forintos állami támogatással.
A magyar–ukrán határt Beregsuránynál
léptük át. 11 óra körül érkeztünk meg
Munkácsra, ahol a vár történetével és a
hozzá kapcsolódó személyek tetteivel
ismerkedtünk meg. Zrínyi Ilona és II.
Rákóczi Ferenc jelentõségét ott és akkor érezhettük át igazán. A következõ
helyszínen, Ungváron a skanzenba látogattunk el, ahol felfedezhettük a népi

A HARGITÁN

dó Torockó is, mely méltán viseli az
egyik legszebb székely falu elnevezést.
Ajándékainkat Szovátán adtuk át Böjte
Csaba árva gyermekeinek. Irodalmi emlékhelyeken is jártunk: nagy élmény
volt számunkra megtapasztalni az irodalomból tanultak megelevenedését:
Nagyszalontán az Arany-portát, Csucsán
Ady nyomait, Fehéregyházát, azt a helyet, ahol utoljára látták élve Petõfit…
Farkaslakán Tamási Áronra emlékez-

építészet remekeit. Délután 5 órakor
értünk Beregszászra, ahol elfoglaltuk
szállásunkat a Kálvin János Református
Kollégiumban. A második napon a sárosoroszi Általános Iskolába látogattunk
el. A kedves fogadtatás után átadtuk
ajándékainkat, melyekkel nagy örömet
szereztünk az ottani gyerekeknek. A
délelõtt folyamán együtt vettünk részt
az egyes tanórákon, együtt fociztunk,
kosaraztunk, táncoltunk, énekeltünk. A
közösen átélt kellemes órák után nehéz
szívvel vettünk búcsút vendéglátóinktól. Délután Huszt, Tiszaújlak, a Feketehegy környéke és a nárciszok völgye
nyújtott csodálatos látványt csoportunknak. A harmadik nap egy hosszabb
utazással kezdõdött a Latorcához. A
következõ program a Vereckei-szoros
megismerése volt. Valóban Árpád útján
haladva értünk fel az emlékmûhöz,
ahol csodálatos panoráma tárult elénk.
Délután visszatérve Munkácsra a belvárosban tettünk egy rövid sétát. Az utol-

tünk, és felkerestük Orbán Balázs sírját
is. Korondon megismerkedhettek a
gyerekek a népi iparmûvészet remekeivel, de meglátogattuk a csíksomlyói
Mária-búcsújáróhelyet is. A Székelyföld
történelme, mondái, hagyományai is
nagy benyomást tettek ránk. Épített és
természeti környezetünk, valamint a
múlt jelenléte olyannyira megérintett
bennünket, hogy bármikor szívesen
visszatérnénk.

A VERECKEI EMLÉKMÛNÉL

só napon Beregszász nevezetességeit
kutattuk fel kiscsoportos foglalkozás keretében. A rengeteg látnivaló és történet mellett természetesen megismertük Kárpátalja jellegzetes ételeit is, melyek közül a borscs volt a legkülönlegesebb. Útközben hazafelé felidéztük a
legemlékezetesebb perceket, s beszélgettünk arról is, hogy a hazájuktól elszakított magyarság hogyan éli mindennapjait.
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Aranyérem a nemzetközi porondon is!
SK Vydrany – Celldömölki VSE Swietelsky-Wewalka 0-7
Vydrany, férfi asztalitenisz Klubcsapatok
Szuperligája döntõ, második mérkõzés.
Páros: Lelkes, Muskó – Fazekas, Ecseki
0:3 (-9, -7, -9). Szoros meccset vívott
egymással a két páros, de Fazekasék
gyõzelme így is magabiztos volt. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Muskó – Ecseki 2:3 (-7,
11, 7, -8, -5). A jó kezdés után Ecseki
játéka kissé visszaesett, és félõ volt,
hogy egyenlítenek a szlovákok, de a
negyedik szettre összeszedte magát,
és simán hozta a döntõ játszmát is. (02). Lelkes – Lindner 2:3 (5, -7, 4, -9, 7). Ez az összecsapás is fordulatosra
sikerült, Lindner a tartalék ütõjével is
nagyot tudott nyerni a végén, bebiztosítva a Szuperliga aranyérmét a Celldömölknek. Innen már tét nélkül folytatódhatott a mérkõzés. (0-3). Novota Fazekas 2:3 (-9, -10, 6, 15, -16). Óriási,
a végsõkig kiélezett csatát vívott egymással a két játékos, Fazekas gyõzelme így kiemelten értékes volt. (0-4).
2. kör: Lelkes – Ecseki 1:3 (-12, -5, 5, 10). Ezért a sikerért is keményen meg-

dolgozott Ecseki. (0-5). Muskó – Fazekas
2:3 (6, -10, -7, 14, -5). A negyedik
szettben több lehetõsége is volt Fazekasnak, hogy eldöntse a mérkõzést, de
csak az ötödik játszmában tudta begyûjteni a hatodik celli pontot. (0-6). Novota
– Lindner 2:3 (5, 6, -5, -7, -6). Lindner 02-rõl felállva, nagy akarással játszva,
meglepetés gyõzelmet aratott. (0-7).
Nagyszerû hangulatban, remek közönség elõtt, a két nemzet himnuszával
vette kezdetét a finálé. A cellieket is
szép számú szurkolósereg kísérte el,
hogy részese lehessen a csapat elsõ
KSZL-sikerének. Az elsõ mérkõzést Alsóságon 6-2-re nyerték Fazekasék, így
joggal remélhettük, hogy nem történik
nagy csoda, és az idei évben a bajnoki
arany mellé a vitrinbe kerül a Szuperliga
serlege is. A celli páros a hazai meccsel
azonos összeállításban lépett asztalhoz,
míg a házigazdák változtattak, és a
Lelkes – Muskó duó próbálta meg legyõzni Ecsekiéket, sikertelenül. Az egyéni meccsek elõtt kisebb bosszúság érte
Lindner Ádámot, hisz a bíró nem fogadta el az elsõ számú ütõjét, mivel a softja

szélébõl két-három apró darab hiányzott. Ez a malõr azonban nem szegte
kedvét a rutinos cellinek, és a tartalék
ütõjével is nagyszerû játékot produkált,
mindkét meccsét megnyerte. A harmadik CVSE gyõzelemnél aztán felharsant a vendégszurkolók jóvoltából a
„Kupagyõztes!” rigmus, de a találkozó
itt még nem ért véget, a hat gyõzelmet
ezen az estén is meg kellett szereznie
valamelyik félnek. A folytatás is igazán
fordulatosra sikerült, nagy küzdelmeket
láthattunk. Hiába ért véget 7-0-lal a találkozó, az eredmény kissé csalóka, hisz
nem volt ez sima siker. Öt egyéni csata
is 3-2-vel ért véget, de a 3-0-s párosban
is mindhárom szett rendkívül szorosra
sikeredett. A CVSE-Swietelsky-Wewalka
csapata remek évet zárt, hisz nem csak
a hazai mezõnyt hagyta maga mögött,
hanem nemzetközi porondon is a legjobbnak bizonyult. Ezzel a mérkõzéssel
az idei szezon véget ért, és a csapat
összetétele is változik. Távozik ugyanis
Celldömölkrõl Ecseki Nándor, aki külföldön folytatja pályafutását, helyére Szita
Márton érkezik a Kemenesaljára. »CSL

Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Hévízi
SK 5:13
Zakar Kristóf 4, Teket Attila 1.
Õsszel döntetlen volt Hévízen, most
meglepetésre sima vendégsiker született.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Budaörsi SC II. 10:8
Ölbei Péter 3, Baranyai Domonkos 3,
Iván Csaba 2/2, Lukács Balázs 1, Iván
Csaba – Ölbei Péter páros.
Nagy csatában sikerült itthon tartani a
két pontot.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Tatai
AC 6:12
Teket Attila 3, Máthé Gyula 2, Teket
Attila – Máthé Gyula páros.
Zakar Kristóf és dr. Németh Gábor nélkül csak a tisztes helytállás maradt.
NB III.
Széchenyi Egyetem SE Gyõr – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 7:11
Fehér László 3, Tamás László 3, Balázs
Gyula 2, Talián Csaba 1, Fehér László –
Tamás László, Szabó Ferenc – Balázs
Gyula párosok. Visszavágott csapatunk
az õszi vereségért.

Erõs emberek versengtek a bajnoki címért
Mostanra lassan kezd hagyománnyá válni
az erõs emberek versenye Celldömölkön.
Hiszen ahogy azt Darázs Ádám, a Magyar
Erõsember Szövetség vezetõje is többször
hangsúlyozta, tapasztalatból tudják, hogy
Celldömölkön az önkormányzattal és az
Energie Fitness teremmel együttmûködve
színvonalas versenyt lehet szervezni, ahol
a résztvevõk igényeit is ki tudják szolgálni
a rendezõk, és még a közönség is nagy
érdeklõdést mutat.
Ezúttal május 13–14-én került sor a HSMA
Erõs Emberek Egyéni OB Döntõjére, mely-
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re a Nyugati és a Keleti Herkules,
valamint a martfûi Kelet-Magyarország és
a zalaegerszegi Nyugat-Magyarország
versenyek legeredményesebb sportolói
kvalifikálták magukat. Így végül péntek
délután 11 versenyzõ gyülekezett a KMKK
elõtti parkolóban, ahol az elsõ nap
versenyszámai zajlottak. Elsõként rönknyomásban mérték össze erejüket az
erõs emberek, majd súlypakolás, késõbb
felhúzás következett, melyben a legnagyobb bevállalt súly 310 kg-t nyomott. Az
országos bajnokság döntõjének második

Gyõri Vertikál SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA IV. 8:10
Tamás László 3, Szabó Ferenc 3, Fehér
László 2, Szabó Ferenc – Balázs Gyula,
Tamás László – Csupor Máté párosok.
A két páros megnyerése után végig
sikerült tartani az elõnyt.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Haladás VSE-Vízéptek 8:10
Fehér László 4, Tamás László 3, Fehér
László – Tamás László páros.
A két fiatallal felálló csapatunk majdnem pontot rabolt az egységesebb
vendégektõl.
»FY
napján a magasba emelés után a sportág
talán leglátványosabb eleme, az autóhúzás következett, mely ezúttal egy 14 tonnás betonmixer célba juttatását jelentette. Ezt követte az autótartás keretben,
majd a lengõsúly következett. A bajnokság végül kõgolyó-emeléssel zárult. A
versenyszámok után már csak az eredményhirdetés volt hátra. 2016-ban az
Erõs Emberek Országos Döntõjében a harmadik helyen Karácsondi Erik végzett,
második lett Sebestyén János, a kép-zeletbeli dobogó legfelsõ fokára pedig Hajnal Tamás állhatott, aki ezzel elnyerte az
idei év bajnoki címét.
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Az élen a helyzet változatlan
Tápláni KSK – Celldömölk 1-2 (0-1)
Táplánszentkereszt, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 25. forduló
2016. május 8.
Vezette: Tuczai Miklós (Papp János,
Lukács Lívia).
Táplán: Gyimesi – Koronczai, Muzsai
(Balázs 63. p.), Schimmer, Bánfalvi –
Nyári (Fürdõs 79. p.), Borbás (Kajcsos
46. p.), Németh, Káldi – Rajczinger,
Czirók. Játékos-edzõ: Borbás János.
Celldömölk: Heiner – Vajda (Enyingi
Márk 61. p.), Bodor, Varga, Györkös –
Enyingi Marcell (Horváth 64. p.), Szuh,
Manganelli (Virág 64. p.), Zimomrja –
Németh (Piri 61. p.), Gyõrvári (Boda
61. p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Németh József (16. p.), Manganelli Zsolt (48. p), illetve Schimmer
Zoltán (83. p.)
Elõmérkõzés: Táplán U19-CVSE U19 1-8
(0-3). G.: Büki Martin (2), Czöndör Bálint (3), Péter Dávid (2) és Szép Dániel.
Magabiztos gyõzelmével továbbra is a
dobogó elsõ helyén Balhási István csapata.
Celldömölk – Jánosháza 4-0 (2-0)
Celldömölk, 350 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 26. forduló 2016.
május 14.
Vezette: Héra Csanád (Bognár László,
Nagy Viktor).
Celldömölk: Heiner – Vajda (Boda 70.
p.), Varga, Bodor (Gyõrvári 60. p.),
Györkös (Virág 60. p.) – Enyingi Marcell, Szuh (Enyingi Márk 60. p.), Manganelli (Zimomrja 60. p.) – Szép, Németh, Piri. Edzõ: Koman Vladimir.
Jánosháza: Gadavics – Laczi, Megyesi,
Tóth L., Szabó – Kovács (Tóth A. 76. p.),
Pintér, Dénes, Simon – Nagy (Marsai
72. p.), Horváth. Edzõ: Kelemen Kornél.
Kiállítva: Gadavics Bence (75. p.)
Góllövõk: Németh József (3. p.), Szuh
Ferenc (15. p.), Györkös Gábor (57. p.)
és Szép Dániel (11-esbõl 77. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Jánosháza
U19 5-1 (1-0). G.: Czöndör Bálint 2,
Péter Dávid, Balázsi Krisztián, Nagy
Roland. Az elsõ félidõ hajrájában 10
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fõre fogyatkozott vendégeknek semmi
esélye nem maradt a pontszerzésre.
Szentgotthárd – Celldömölk 0-3 (0-2)
Szentgotthárd, 100 nézõ Vas megyei
labdarúgó bajnokság 27. forduló 2016.
május 16.
Vezette: Takács Ryan Lee (Bedi Tamás,
Ország Péter).
Szentgotthárd: Fábián – Dancsecz, Kovács P., Támis, Merkli (Csákvári 65. p.)
– Bugán (Nyári 46. p.), Sipos, Vass G.,
Kovács G. (Hompasz 68. p.) – Nagy
(Vass R. 60. p.), Düh (Sütõ 65. p.).
Edzõ: Heiter László.
Celldömölk: Zseli – Enyingi Marcell, Bodor, Varga, Györkös – Horváth (Piri 61.
p.), Manganelli, Enyingi Márk, Zimomrja – Gyõrvári (Szuh 81. p.), Boda (Szép
46. p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Gyõrvári Gábor 2 (13. és 80.
p.), Manganelli Zsolt (31. p.).
Elõmérkõzés: Szentgotthárd U19 – CVSE
U19 4-1 (3-1) G.: Czöndör Bálint. A
mumus hazai csapat elleni vereséggel
hármas pontegyenlõség alakult ki a tabella élén, a celliek gólaránya messze
a legjobb, így továbbra is a saját kezükben a sorsuk.
Az élen a helyzet változatlan, az
aranyéremért zajló versenyfutásban
mind a Celldömölk, de a négy pont
elõnnyel vezetõ Körmend is begyûjtötte a maximális kilenc pontot. Az
elkövetkezõ három fordulóban a
Körmendnek kétszer kellene kikapnia
ahhoz, hogy esélyünk legyen megelõzni õket, mert a négy pont elõnyük
ténylegesen hat, mivel ellenfelünknek
jóval jobb a gólaránya és az egymás
elleni összevetés is nekik kedvez. De
ennél a pár sornál nem érdemes többet foglalkozni az esélylatolgatással,
mert az okoskodás jelen esetben is a
tett halálát jelentené. Mielõtt azonban
eljutnánk az ember tragédiájához, térjünk vissza inkább a focipályára, ahol a
Magyar Kupa ötödik fordulójában elért
gyõzelemmel együtt négy gyõztes találkozón van ismét túl a csapat.

Idõrendben haladva az elsõ gyõzelem
a kiesés ellen menekülõ Táplán ellen
volt, akik értelemszerûen megpróbálnak minden esélybe belekapaszkodni
elsõ osztályú tagságuk megõrzése érdekében. Most ez az esély a 83. percben jött el számukra, mert akkor az
amúgy magabiztos celli vezetésbe és
játékba „belerondítottak” egy szerencsés góllal. Innen kezdve egész meleg
lett a pite, de most már számunkra az
eredmény már nem változott a találkozó végéig. A Magyar Kupa idei megyei sorozata elérkezett a legjobb
négy csapathoz, ebbe a körbe beletartozik a Cell is, miután Enyingi Marcell
és Piri Balázs góljaival 2-1-re legyõzte
a megyei II. osztály szombathelyi
csoportjának listavezetõjét, a Jákot.
Folytatás majd az elõdöntõvel május
25-én, aztán rá egy héttel késõbb
június 1-én, vagy a kupagyõzelemért
vagy a bronzmeccsen léphetünk pályára. Visszatérve a bajnoki sorozathoz,
a folytatás nem más volt, mint a helyi
szinten mindig is pikánsnak számító
Jánosháza elleni találkozó. Most az
erõsen tartalékos vendégek nem tudtak érdemi ellenállást kifejteni a nagy
kedvvel, ráadásul eredményesen is
játszó celliek ellen. A jó és eredményes játékot sikerült átmenteni a
Szentgotthárd ellen is, itt érdemes észrevenni azt, hogy hiába volt hat
helyen is eltérés a két kezdõ csapatunk összetételében, az nem okozott
visszaesést a minõségben. Köszönhetõ
ez annak, hogy Koman Vladimir edzõ
folyamatosan játékban tart mindenkit,
így tényleg mindig a pályán lévõ
csapat egyben a legerõsebb csapat.
Kell is ez az erõsség a már emlegetett
kupa sorozat mellett a befejezõ bajnoki sorozathoz is, május 21-én hazai pályán a Rábapatyot fogadjuk, egy héttel
késõbb Lukácsházára látogatunk, majd
a zárás június 4-én a Király SZE ellen
ismét a Kolozsvár utcában. Most
négybõl négyet hoztunk, amit már
csak egy ötbõl öttel lehetne felülírni,
egy ilyen sorozat egy kupát mindenképpen jelentene.
»DOTTO
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kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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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 cirkusz!
Nemzetközi Cirkuszfesztiválokon
díjnyertes különleges állat produkciók: indiai futó kacsák, amerikai törpe malacok, holland törpe
kecskék és a világ legkisebb idomított chiwavái. Továbbá: sarkantyús teknõsök, óriás teknõs, sivatag terepjárói,a púpos tevék,
perui alpakka lámák, póni lovak,boa constrictor, tigris pitonok, az amazonász õserdejébõl
óriás albinó piton kígyó, Mississippi aligátor, sivatagi varánusz,
zöld leguán!
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,
Keressen Facebookon: Exit
Cirkusz: Ismerje meg legfrissebb híreinket a
társulatunk életérõl!

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

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában – Király János
utca – 122 m2-es, nívós lakás eladó. Önálló udvarral és fedett autóbeállóval.
Irányár: 14,9 M Ft
Tel: 06 30/2188060.

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.

