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Itt a strandidõ!

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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Januártól ismét az önkormányzat mûködtet
Önállóan mûködteti tovább jövõ januártól az önkormányzat a Vulkán fürdõt.
A négy esztendeje a JUFA Ungarn Kft.vel megkötött üzemeltetési szerzõdést
az osztrák tulajdonosok kérésére bontják fel, a megkeresést a képviselõ-testület elfogadta.
2012 júniusában kötött szindikátusi
szerzõdést a JUFA és Celldömölk önkormányzata a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ mûködtetésére. Az üzemeltetõ
kft.-ben 51 százalékos tulajdonrésszel
az önkormányzat, 49 százalékos tulajdonrésszel pedig a JUFA Ungarn Kft.
vett részt. A májusi képviselõ-testületi
ülésen Michael Kotter, a JUFA Holding
GmbH pénzügyi vezetõje azzal a kéréssel fordult a várost vezetõ testülethez,
hogy közös megegyezéssel bontsák fel
a szerzõdést. Az osztrák cég az elmúlt
négy esztendõben egy négycsillagos
szállodát és egy szintén négycsillagos
kempinget építette a fürdõ mellett, valamint európai uniós és saját forrásból
a fürdõ fejlesztéséhez is hozzájárultak.
Michael Kotter elmondta, hogy a
következõ idõszakban a fürdõlétesítmény üzemeltetése helyett a szálloda
fejlesztésére kívánnak koncentrálni: a
jelenlegi negyvenszobás szállodát hatvanszobássá szeretnék fejleszteni.
A képviselõ-testület a kérést meghallgatva hozzájárult az üzemeltetési szerzõdés felbontásához, így 2017. január
1-tõl az önkormányzat önállóan mûködteti a Vulkán fürdõt.
– Megnyitása óta hét éven át üzemeltette önállóan a fürdõt az önkormány-

zat, s közben partnereket kerestünk,
akik a fürdõ környékén szálláshelyeket
alakítanának ki. Az osztrák szállodalánc
megkeresését örömmel fogadtuk, s így
egyrészt komoly szálláshelyfejlesztésbe kezdett a JUFA, másrészt a fürdõ
fejlesztése is megvalósult közös erõvel
az elmúlt években, komfortosabb,
több lehetõséget nyújt a létesítménybe látogatók számára – hangsúlyozta a
polgármester. – A szálloda bõvítésével
a szálláshelyre érkezõ vendégkör további ötven százalékkal növekedhet,
egyre több vendég érkezik városunkba, ami a többi szolgáltatásra is jótékony hatással van. Fehér László hozzátette, hogy a részletek kidolgozása a
következõ hónapok feladata lesz. Meg
kell egyezni a nagyobb részt a JUFA
általi fejlesztésbõl megvalósult szaunablokk és a gyerekvilág üzemeltetésérõl, a bérleti konstrukció kialakításáról, valamint a jegyárképzésrõl is.
– Most visszatérünk az eredeti állapothoz, de azt gondolom, hogy évekkel
ezelõtt jó döntést hozott az önkormányzat a JUFA-val való partnerségben. Az új szálláshelyekkel nyert Celldömölk, új munkahelyek jöttek létre,
Nõtt a vendégéjszakák száma, s így
város idegenforgalmiadó-bevétele is
növekedett, egyre több turista ismeri
meg városunkat. S közben a JUFA szerepvállalásával egy mûfüves pálya is
létesülhetett a fürdõ mellett. Januártól
száz százalékban az önkormányzat mûködteti ismét a fürdõt, a részleteket a
következõ hetekben dolgozzuk ki.
»ÚK

Erdélyi Antal
1949–2016

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy Erdélyi Antal, Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének tagja, Alsóság képviselõje,
az Alsósági– Izsákfai Részönkormányzat vezetõje türelemmel
viselt betegség után életének
67. évében, 2016. június 6-án
elhunyt. Celldömölk város vezetése részvétét fejezi ki a családnak, osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
Celldömölk Város Önkormányzata Erdélyi Antalt saját halottjának tekinti.

Új helyszínen emlékeztek
Hosszú évek hagyományát szakították
meg azzal a szervezõk, hogy június 4-én
a trianoni emlékkereszt helyett idén a
városközpontban található Turul emlékmûnél tartották meg a rendezvényt.
Elsõként Heim Géza, a kemenesaljai
Trianon Társaság elnöke köszöntötte a
jelenlévõket, majd Jakab Csaba, a Ság
hegyért Alapítvány elnöke foglalta
össze a 96 évvel ezelõtt történt események következményeit. Marton
Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke az I. világháború tragikus következményeire világított rá. – A nemzeti öszszetartozás napja törvényi döntésen
alapul, kissé más hangsúlyt kap ez a
nap ezzel a döntéssel, de egyedül a

törvénnyel nem lehet megteremteni
az összetartozást, azt közösen kell
megélnünk. Celldömölk, Kemenesalja
immár lassan évszázada példát mutat
az emlékezés erejébõl: az elõdök méltó emléket állítottak a Ság hegyi kereszttel, az túlélte a közelmúlt történelmének összes viharát, s ez az utódok kitartásának érdeme – hangsúlyozta beszédében az alelnök. Ezután az
emlékezés koszorúit helyezték el az
önkormányzatok, pártok, társadalmi
szervezetek az emlékmûnél, majd a
megemlékezés végén Heim Géza kiemelte, hogy szeptemberben, a kereszt
állításának évfordulóján mindenkit várnak a Ság hegyre.
»LA

3

KÖZÉLET

«

Új Kemenesalja » 2016. 06. 10.

Széles álláskínálat a negyedik börzén
Negyedik alkalommal került megrendezésre a celldömölki állásbörze a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban a „Változó Világért Alapítvány” munkatársainak szervezésében a celldömölki Munkaerõ-piaci Pont
segítségével.
Az áprilisi statisztikák alapján a járásban
jelenleg hozzávetõlegesen 11.500 fõ
dolgozik, ehhez képest a regisztrált
álláskeresõk száma átlagosan havi
szinten 600 fõ körüli, ami körülbelül
5%-os álláskeresési rátát jelent, habár
ezt a számot nagyban befolyásolják a
különbözõ közfoglalkoztatási programok. Ezeket az adatokat azonban árnyalja a múlt héten hivatalossá tett
közlemény, miszerint a Wewalka helyi
üzeme több mint 150 dolgozójától válik
meg a következõ idõszakban.
Épp a legjobb idõpontban került tehát
sor az állásbörzére, ahol ezúttal 38
munkáltató, valamint két képzési
intézmény kínált lehetõségeket az
álláskeresõknek. A munkalehetõségek
ezúttal is széles skálán mozogtak, habár a legnagyobb kereslet továbbra is

a betanított munkások, segédmunkások iránt mutatkozik. Számos nagyvállalat keres a megyében gyártósori
összeszerelõket, karbantartókat, operátorokat, minõségellenõröket, raktárosokat. Munkaerõhiányra panaszkodnak
ugyanis a cégek, a Hirtenberger Bt.
például egyenesen Pápáról érkezett a
börzére munkatársakat toborozni, a
cég több mint harminc fõt tudna azonnali kezdéssel foglalkoztatni. De érkeztek cégek Sárvárról, Szombathelyrõl és
Gyõrbõl is, jelezve az érdeklõdõk felé,
hogy Celldömölk kellõen frekventált
település, ahonnan egyszerûen és rugalmasan közelíthetõk meg a környezõ
városok, a bejárást ráadásul a legtöbb

esetben a munkáltató téríti. Az idei évben újdonság volt, hogy egyre több
olyan pozíciót is kínáltak a standoknál,
melyhez közép- vagy felsõfokú végzettség szükséges, mint a folyamatmérnök, a termék- és tesztmérnök, a
menedzser, a recepciós vagy a könyvelõ. Mindezek mellett a helyben
végezhetõ szakképzésekrõl is tájékozódhattak az érdeklõdõk, valamint a
börzén számos munkaerõ-közvetítõ,
diákszövetkezet is képviseltette magát.
A negyedik állásbörzén ismét nagy volt
az érdeklõdés. A látogatók továbbá
kérdõívet is tölthettek ki tapasztalataikról, amely fontos visszajelzésként
szolgál a szervezõk számára.
»NN

Re-Cikli kerékpárok ajándékba
Május 19-én 24 egységesen felújított
kerékpárt vehetett át a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitásztól a Ság hegy
Térsége Turisztikai Egyesület és a Sárvár
Tourist & TDM Nonprofit Kft. A kétkerekûek átadójára Celldömölkön, a
Városháza elõtt került sor. Az átadón
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke és Tuczainé Régvári
Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász igazgatója a méltó összefogás
példáját hangsúlyozták beszédükben.
A régi, használt kerékpárokat a Szombathelyen és környékén élõk ajánlották
fel. A Baktalórántházán mûködõ hátrányos helyzetû embereket foglalkoztató Re-Cikli Mûhely pedig újjávarázsolta õket. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász ezután elszállította a jármûveket a mûhelybõl Celldömölkre, a
két Vas megyei TDM pedig örömmel élt
a felkínált lehetõséggel, hogy ingyen
juthat kerékpárokhoz. A kerékpárok közül 18-at a Ság hegy Térsége Turisztikai
Egyesületnek, hatot pedig a Sárvár
Tourist & TDM Nonprofit Kft.-nek adományozott az egyházmegyei szervezet.
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Fehér László, Celldömölk és Kondora
István, Sárvár város polgármestere
köszönõ szavaikban kifejezték abbéli
örömüket, hogy a két város sok évi versengés után végre együtt dolgozik a
turizmus fejlõdése érdekében. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr.
Veres András megyéspüspök is, aki
megáldotta a kerékpárokat. A Kemenesalja Néptánccsoport kalotaszegi tán-

cai után a meghívottak együtt kerekeztek a templom körül. A kerékpárok még
aznap végleges helyükre, több környezõ
településre kerültek. Remélhetõleg
mind többen keresik majd fel velük a
karitász biogazdálkodást folytató közeli
kirándulóhelyeit is, Vásárosmiskén a levendulás kertet, Kemenespálfán a
szilváskertet, Ölbõn a Kneipp-kertet.
»LA
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Celldömölk elõtt továbbra is nyitva állnak a lehetõségek
2017. június 1-jén tartotta az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület soron
következõ taggyûlését. Az egyesület
ezúttal Majthényi Lászlót, a Vas Megyei
Közgyûlés elnökét látta vendégül, aki
Celldömölk és térsége fejlesztési lehetõségeirõl beszélt.
A lehetõségeket taglalva Majthényi
László elmondta, hogy a jelenlegi állást
tekintve, ami Celldömölk múltban gyökerezõ hibája, az az elõnye is: mivel a
városban és térségében nem létesítettek környezetszennyezõ üzemet, ezáltal megvalósulhat az ún. szelíd turiz-

Tüzes születésnap
Fellobbantak a fények a Cselekvõ Öszszefogással Celldömölkért Egyesület
születésnapi ünnepén. Igaz, nem tortán gyúltak meg a gyertyák, hanem a
tûzijáték fénye kápráztatta el az ünneplõ tömeget május 28-án.

mus. Ezt célozta meg a városvezetés,
amikor 2004-ben megépítette a Vulkán
fürdõt, majd befektetõt keresett, aki a
fürdõ mellett négycsillagos szállodát és
kempinget létesített. Folytatva a sort, a
Ság hegy TDM megalkotta a Vulkán
fürdõ és VulkánSág brandjét, az õ elképzelésük találkozott a városvezetés
elképzeléseivel, ennek köszönhetõen
pályázhatnak kerékpárutak kialakítására, de a lovasturizmus is elõnyt élvez. Hangsúlyozta továbbá: örül annak,
hogy Celldömölk, Sárvár, Mesteri és
Borgáta jó együttmûködést alakítottak
ki, ez magában hordozza a fejlesztések

lehetõségét is a jövõre vonatkozóan. A
turizmus területén a Ság hegy kiaknázatlan lehetõségei is szóba kerültek, hiszen a vasúti emlékparkot is szeretnék
áthelyezni egy biztonságosabb, õrzött
területre. A gazdaságfejlesztést említve
elnök úr megemlítette, hogy Celldömölkön további iparterület-bõvítést
szeretnének létrehozni, valamint hogy
a létesítmények egy részében a korszerû energiafelhasználásra törekedni.
Söptei Józsefné, az egyesület alelnöke
megköszönte Majthényi László közbenjárását a város által beadott pályázatokat illetõen.
»LA

A tíz évvel ezelõtt alakult Cselekvõ Öszszefogással Celldömölkért Egyesület
családi napra hívta a celldömölkieket,
Fde a helyieken kívül nagyon sokan érkeztek más városokból is. Délután a
kisgyermekes családok látogattak ki
elsõsorban a városközpontba, ahol légvár és játszóház várta a kicsiket, késõbb pedig lufibohóc teljesítette a kívánságaikat. A fiatalok a feltörekvõ zenekar, a ZOOM koncertjére voltak
kíváncsiak. Az ünneplõ közösséget
Fehér László, az egyesület elnöke köszöntötte, aki azt is megjegyezte, hogy
az igazi összefogás most is megvalósult, hiszen az egyesületnek és a
Republic zenekarnak köszönhetõen ismét több ezren töltötték meg a teret.
A kétórás koncertet végigtombolta a
közönség, az estet a tûzijáték fényei
zárták.

Színes programok a városi gyermeknapon
Május utolsó hétvégéje országszerte a
gyermekek szórakoztatásának jegyében telik. Már a harmincas évek kezdete óta ünneplik Magyarországon a
gyermeknapot, különbözõ szórakoztató
programokkal készülnek ilyenkor a legkisebbek számára, gyakran ingyenes
belépõjegyeket kínálnak a fürdõk, állatkertek, múzeumok, cirkuszok, valamint számos település önálló rendezvényeket is szervez a legifjabb generáció szórakoztatására. Szintén gyereknap alkalmából szervezett játékos
programokkal teli délelõttöt Celldömölk Város Önkormányzata is május
28-án, a Szentháromság téren. Már
délelõtt kilenctõl zajlottak az események a város szívében, a kilátogató

gyermekeket légvár és játszóház várta.
Idén a jó idõ is kedvezett a rendezvénynek, így zsúfolásig telt a tér nyüzsgõ kisgyermekekkel. Nemcsak a mozgásigényüket vezethették le azonban a
fiatalok, különbözõ kézmûves foglalkozásokon bontogathatták ki kreativitásukat, valamint ügyességi és társasjátékokon is részt vehettek. A szórakoztató programok közé a Tücsök Bábcsoport elõadása csempészett kulturális
mûsort, amit nagy érdeklõdés kísért a
gyermekek részérõl. Az önkormányzati
rendezvényen a polgármester is köszöntötte a legkisebbeket, jó szórakozást kívánva nekik és családjuknak az
egész hétvégére.
»NN
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Három napon át ünnepelt a városrész
Kezdetét vette a falunapok, városrészi
ünnepségek szezonja. Az elmúlt hétvégén az Alsósági Tavaszi Napok hagyományos programsorozatára került sor,
melynek keretében idén is színes
mûsorok, kulturális és sportrendezvények várták az érdeklõdõket.
Évtizedes hagyományokra tekint vissza
az Alsósági Tavaszi Napok programsorozat, idén már 24. alkalommal került
megrendezésre. A városrész egyik legnagyobb ünnepségéhez ezúttal az
idõjárás is kegyes volt, május 20-án
kellemes tavaszi idõben vette kezdetét
a rendezvény. Délután hat órakor térzenével startolt a háromnapos programsorozat, majd a sportcsarnok elõtt
felállított színpadon sor került a hiva-

talos megnyitóra is. Elsõként Fehér
László polgármester mondott beszédet,
majd dr. Kovács Zoltán, a részönkormányzat alelnöke is köszöntötte a tavaszi napok résztvevõit, valamint külön
köszönetét fejezte ki Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõnek, hogy annyi
éven át életben tartotta a hagyo-

mányt, és idén is színes, színvonalas
programot szervezett a településrész
lakosainak. A képviselõk után a Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagintézményének óvodásai, valamint az Alsósági Tagiskola diákjai léptek a színpadra, színvonalas táncos produkciókkal.
Szombaton is folytatódott a Tavaszi
Napok programfolyama. Kora délután a
hagyományos „Alsósági Fakanál” versenyre invitálták a településrész lakosait, majd a kulturális mûsoroké volt a
színpad és a fõszerep. A „Tánc-lánc”
fantázianévvel meghirdetett program
valóban legkülönfélébb stílusú és dinamikájú produkciókat vonultatta fel a
közönség elõtt. Fellépett a helyi mazsorett csoport, majd a Kemenesalja
Néptánccsoport utánpótlás és felnõtt
csapata járt hagyományõrzõ táncokat a
pódiumon. Õket az Energy Dance Team
szintén sokszínû formációi követték,
végül pedig a Rocky-Dilly Akrobatikus
Rock and Roll Club táncelõadásának
tapsolhatott a közönség. A táncmûsorok után a Pápai Musical Stúdió elõadása következett Hárman párban címmel, amit a Rose Dance tánccsoport
bemutatója követett. Az estéhez közeledve szép lassan a zene vette át a
fõszerepet a tavaszi napokon, a Fakanál fõzõverseny eredményhirdetése
után ifj. Kuckár József mûsora következett, majd az est sztárvendége, Postás
Józsi lépett a színpadra. Az énekes
mûsort a Potyautasok koncertje követte, végül a szombati nap éjszakába
nyúló utcabállal zárult.
Másnap, a háromnapos programsorozat utolsó napján zajlott többek között
a nõi labdarúgó torna, valamint az utcák-terek férfi labdarúgó tornája.
Szintén vasárnap került azonban sor
egy másik ünnepélyes eseményre,
május 22-én ugyanis hivatalosan is fel-

avatták az alsósági evangélikus templom elõtt felújított teret, a Hõsök parkját. A park az elmúlt idõszakban új
utcabútorokkal bõvült, valamint a térkövezése is megtörtént, mellyel nem
csak a templom és környéke, de az
egész utca új, megszépült képet mutat.
Az átadón elsõként Kerekes Csaba
evangélikus lelkész mondott köszönetet mindazoknak, akiknek köszönhetõen a munkálatok megvalósultak,
majd kitért a 2017-es év jelentõségére.
Jövõre lesz ugyanis 500 éves a reformáció, ebbõl az alkalomból az evangélikus egyházközség egy Luther-mellszobor elhelyezését tervezi a felújított
parkban. Kerekes Csaba után Fehér
László polgármester vette át a szót,
majd Gyõri Elemér, az egyházközség
felügyelõje mondott köszönetet a
megújult parkért, mely végre megfelelõ környezetet biztosít a templomnak, valamint méltó emléket állít a
világháború hõseinek tiszteletére. Az
átadás szalagátvágással, majd ökomenikus istentisztelettel zárult.
»NÉMETH NÓRA

Az összetartozás jegyében a Ság hegyen
Június 3-án a békediktátumot felidézve
a trianoni keresztnél tartottak megemlékezést a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákjai. Az ünnepség különleges aktualitását az adja, hogy a
Határtalanul! pályázat támogatásával
a gimnázium tanulói Erdélybe látogattak májusban. Vendéglátóik, a segesvári tanulók néhány héttel korábban
jártak Celldömölkön.
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Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó történelemtanár idézte fel a 96 évvel ezelõtti
eseményeket, a számunkra igazságtalan békeszerzõdést és annak következményeit. A megemlékezés után a
tanulók Salamonné Csótár Adrienn,
Vargáné Kovács Marietta és Sipos Tibor
igazgató vezetésével körbe kerékpározták a Ság hegyet.
»BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM
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» KÖZÉLET

Változatos programokkal várták idén is a dömölkieket
A Dömölki Napok rendezvénysorozat
idén negyedik alkalommal került megrendezésre június 4-én és ötödikén. A
hagyományosnak mondható gyermekés felnõtt szórakoztató programok
szombaton mindig a Romtemplomnál,
vasárnap pedig az evangélikus templom
parkjában kerülnek megrendezésre.

Idén is minden adott volt a felhõtlen
szórakozáshoz: hét csapat jelentkezett,
hogy bemutatja jártasságát a gasztronómia területén, a tûzoltóság vállalta, hogy bemutatja az új, emelõkosaras
autót, társultak továbbá a rendezvényhez a mentõsök is, akik szintén nagy
sikert arattak a gyerekek körében. Bemutatót tartottak a solymászok, sõt az
íjászkodást is ki lehetett próbálni. A
gyermekeket a Soltis Lajos Színház
interaktív mûsora szórakoztatta, majd

az Ádám Jenõ Zeneiskola tanárai és növendékei adtak Dömölki szerenádot…
addig, amíg a vihar tetõ alá, azaz
sátorba nem terelte a jelenlévõket. A
vasárnapi napsütéses reggel bizakodásra adott okot a program folytatását
illetõen. A szervezõk úgy döntöttek,
hogy a családi pikniket a délutáni
bizonytalan idõjárás ellenére megtartják: bemutatkozott a pápai Brezza
d’Barocco Kórus, szerepelt a Kemenesalja Néptánccsoport és utánpótlás csoportja, a celldömölki Mazsorett csoport,
majd ismert slágereket hallhattunk a
Pápai Musical Stúdió elõadásában.
Mindez elõkészítette az est zárómûsorát, amely immár szintén a hagyományok szerint az evangélikus templomban zajlott. A szeszélyes idõjárás
nem szegte kedvét a közönségnek, hiszen hat órára nagyjából megtelt az
evangélikus templom, ami nem is csoda, hiszen az est sztárvendége a médiákból is ismert Vásáry André volt, aki
Mozijegy címû albumának dalaiból
nyújtott válogatást. A mûsor megkezdése elõtt Rác Dénes evangélikus
lelkész és Fehér László polgármester
köszöntötte az egybegyûlteket. A vá-

Nyugdíjas vasutas klubok találkozója
10 évvel ezelõtt, 2006-ban alakult meg
Celldömölkön a Nyugdíjas Vasutas Klub.
Akkor 13 fõvel jött létre a szervezet, és
habár azóta több létszámváltozáson is
átesett, mindazonáltal akkor is, azóta is
aktívan mûködik: a klub rendszeresen
szervez különbözõ programokat, kirándulásokat, elõadásokat, találkozókat,
ahol a tagok nem csak szórakozhatnak,
de tapasztalatokat is cserélhetnek, kapcsolatokat építhetnek.
A programok közül is kiemelkedik
azonban a Dunántúli Nyugdíjas Vasutas
Klubok Kulturális Találkozója, mely
minden évben május végén kerül
megrendezésre. Idén is így volt ez, a
hagyományokhoz hûen ismét megrendezésre került a találkozó, ahol ezúttal
nem csak a dunántúli klubok, de még

az alföldiek is képviseltették magukat.
Május 28-án így ismét megtelt a KMKK
galériája, és köszöntötték egymást a
nyugdíjas vasutasok. A rendezvényt
Czigány Gyula, a helyi klub vezetõje
nyitotta, aki beszámolt az elmúlt évek
eseményeirõl, felidézve a klub tízéves
múltját. Majd Horváth László, a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke lépett a mikrofonhoz, aki
az idõskor és a nyugdíjas évek szép-

rosvezetõ összegezte az elmúlt két nap
eseményeit és visszatekintett a városrész múltjára.
Vásáry André hazánk egyetlen férfi
szoprán énekese, aki világviszonylatban is különleges zenei értéket képvisel. A világon három olyan énekes van,
aki ezt a hangszínt képviseli, ebbõl az
egyik a Vásáry André, aki most ellátogatott hozzánk. Dalai a templom adottságai miatt különösen szépen szóltak.
A jótékonysági célokat szolgáló hangverseny idén már negyedszer került
megrendezésre, a bevételt ismét az
evangélikus templom felújításának
javára ajánlották a szervezõk. A mûsor
folyamán a közönség többször vastapssal, majd a végén felállva ünnepelte a mûvészt.
A programsorozat idején az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület szendvicsekkel, sütikkel, üdítõvel kínálta a
fellépõket és a vendégeket, Budai Bernadett vállalkozó pedig ajándék fagyival várta a gyermekeket.
»LA
ségeire hívta fel a jelenlévõk figyelmét. Horváth László után Celldömölk
képviseletében Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket,
felidézve a város jelentõségteljes vasutas múltját. A polgármester beszédében arra buzdította a résztvevõket,
hogy látogassanak el máskor is a településre, és fedezzék fel a város nevezetességeit, turisztikai látványosságait.
Végül a mûvelõdési központ igazgatója, Pálné Horváth Mária köszöntötte a
vasutas klubokat, kiemelve összetartásuk példaértékét, valamint jó szórakozást kívánva nekik a találkozóhoz. A
beszédeket kulturális mûsorok követték, ahol elõször Barta István mondott verset, majd Sipos László, a Soltis
Színház színésze adott szórakoztató
mûsort. Az egész napos program tombolával, zenével, tánccal és kötetlen
mulatozással folytatódott.
»NN
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JÚN.
11.

Nyílt nap
a kemenessömjéni Levendulafarmon

Szeretettel várunk mindenkit június 11-én
(szombaton) és június 18-án
a Kemenessömjénben található Levendulafarmon.
Az elõzõ évek nyílt napjaihoz hasonlóan lesz
levendulás süti és levendulaszörp,
lehetõség lesz levendulaszedésre
(300 Ft/csokor), illetve többféle levendulás
illatpárna és levendulavíz vásárlására.
A farm külleme kicsit változott,
mivel idõközben sikerült megvalósítani
a tervezett levendulalabirintust és
a Kneipp ösvény is elkészül a nyílt napokra.
Tavaly nagyon jól éreztük magunkat,
és sok pozitív visszajelzést kaptunk,
reméljük idén is hasonlóan jól sikerül.

Reméljük minél többen el tudtok jönni!

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Fekete András és Kovács Eszter fia:
András, Iván Ferenc József és Söptei Erzsébet fia: Ferenc
Simon, Viczmándi Balázs és Lukács Katalin fia: Dominik.
Halálozás: Taliszterné Koller Amaryll, Csay Tamásné sz.
Közép Katalin, Márton Józsefné sz. Mészáros Margit, Bakos
Gáborné sz. Fekete Julianna, Pós Józsefné sz. Nagy Matild,
Fodor Kálmánné sz. Németh Zsuszanna. Jánosháza
Halálozás: Tóth Sándor. Nagysimonyi Születés: Horváth Balázs és Bakk Ramóna Mónika fia: Balázs Attila. Halálozás:
Lábos Sándor. Nemeskocs Születés: Lakatos Róbert és
Erdélyi Annamária fia: Ákos.

Éremgyûjtõk cserenapja
Ki mit gyûjt? címmel május 29-én cserenapot tartott a
Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének celldömölki csoportja.
A Kemenesaljai Mûvelõdési központ elõcsarnokában az
asztalokra kiállított tárgyak között a gyûjtõk sok érdekességet találhattak.
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Álláshirdetés
Celldömölk I. sz. Háziorvosi körzetben megüresedõ aszszisztensi állás betöltésére vár jelentkezõt.
Az állás betöltésének feltétele egészségügyi és alapfokú
számítógépes ismeret. Az állás 4 órás munkaidõben tölthetõ be, nyugdíjas is lehet.
A fentiekkel kapcsolatos megbeszélések Dr. Bérdi Gusztáv
orvossal történnek.

» APRÓHIRDETÉS
Színpadépítõ munkatársakat keres egy rendezvénytechnikai cég fõ- és mellékállásban, akár csak nyári
idõszakra is. B kategóriás jogosítvány elõnyt jelent. Tel. 06
20/9217323
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» MÛVELÕDÉS

Egyre népszerûbb a celldömölki makett verseny
Harcjármûvek, repülõgépek, tankok és
hajók uralták a hétvégén a mûvelõdési
központ auláját. A Celldömölki Makett
Klub hetedik alkalommal szervezett városunkba makett kiállítást és versenyt,
melyen az eddigieknél is nagyobb
érdeklõdés mutatkozott.
Lassan-lassan hagyománnyá válik a
celldömölki mûvelõdési központban,
hogy május végén a legkülönfélébb
makettekkel, diorámákkal és terepasztalokkal népesül be. Idén sem volt ez
másként, a Celldömölki Makett Klub immár hetedik alkalommal szervezte meg
szokásos makett versenyét és kiállítását. A rendezvényre idén is szépszámú
nevezés érkezett, az aulában kiállított
darabok pedig nagyszámú közönséget
vonzottak. Ezúttal is korosztály és munkatípus alapján lehetett nevezni a versenyre, külön kerültek zsûri elé gyermek, ifjúsági, felnõtt és mester alkotások, melyek között a szokásos repülõ,
harcjármû, és polgári jármû maketten

és diorámán túl lehetett találni sci-fi és
fantasy figurákat, valamint papírmunkákat is. Ahogy Bertalan Balázs, a celldömölki klub tagja is megjegyezte,
2016-ban csaknem 200 nevezés érkezett a rendezvényre, melyeket május
21–22-én bárki megtekinthetett a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban és
Könyvtárban nyílt tárlaton. Érdeklõdõ
pedig akadt bõven, ahogy azt a példa is
mutatta, a Celldömölki Makett Klub kiállítása évrõl évre népszerûbbé válik.
„Az idei évben rekordszámú jelentkezés érkezett a versenyre, 195 munkával
nevezett 71 versenyzõ” – tájékoztatott

Bertalan Balázs. „Szerencsére elmondhatjuk, hogy a klubunk elismertsége
egyre nagyobb, már országos szinten
is. A versenyeken nagyon jó eredményeket érünk el, és most már két
mesterleveles makettezõnk is van. Az
egyik az alapítónk, Géczy Zoltán, aki
idén, a szolnoki versenyen kapta meg a
mesterlevelet, ami Magyarországon az
egyik legnagyobb elismerésnek számít.
A másik Tóth Attila, aki nemrég került a
klubunkhoz Kapuvárról.” A maketteken
túl természetesen ezúttal is kiállításra
került a Szombathelyi Vasútmodellezõ
Egyesület terepasztala, melyet a látogatók ki is próbálhattak. Szintén a rendezvény keretében lehetett megtekinteni Áder Attila II. világháborús relikviáiból nyílt tárlatot, ahol különbözõ katonai felszerelések, ruházatok, fegyverek,
valamint repülõalkatrészek kerültek kiállításra. A kétnapos rendezvény vasárnap délután, a verseny eredményeiknek kihirdetésével zárult.
»NN

Joyce és Weöres Sándor a galérián
Ismét egy különleges tárlat nyílt Celldömölkön, a Móritz Galérián. Ezúttal a
neves hegyfalui mûvészházaspár,
Veres Gábor szobrász és Veres Éva
ötvösmûvész alkotásai leltek ideiglenes otthonra a mûvelõdési központban. A Veres házaspár munkái országszerte ismertek és népszerûek, Gábor
szobrai számos település, nagyváros
közterületeinek ékes díszeit képezik,
míg Éva ékszerei egyedi stílusukkal
váltak ismertté mind az iparmûvészet,
mint az ötvösmûvészet területén.

– Volt itt Celldömölkön egy országos
éremgyûjtõ találkozó, és engem kértek
fel, hogy a vándorgyûlés érmét elkészítsem. Akkor ezt meg is tettem, majd
eljöttem erre a találkozóra, ahol aztán
megeskettek, hogy csinálunk majd egy

éremkiállítást is. Ezt most behajtották –
mesélt a kiállítás megnyitásának elõzményeirõl Veres Gábor. – Ha a legkedvesebb darabokat kellene kiemelnem
ezek közül, akkor a Csúcs Ferenc-emlékérmet említeném, ami a meghívón is
szerepel. Egyébként nagyon szeretek
portrékat csinálni, ahol alázattal, a
klasszikus módszerekkel lehet közelíteni a karakterhez.
– Ezek az ékszerek nem megrendelésre, hanem szívbõl készülnek. Úgymond magamnak készítem õket, épp
ezért kedves mindegyik darab számomra, mindegyik különleges valamiért – beszélt a kiállított ékszereirõl
Veres Éva ötvösmûvész.
A válogatott darabokból álló kiállítás
ünnepélyes megnyitójára május 27-én
került sor, ahol elsõként Majthényi
László, a megyei közgyûlés elnöke
mondott köszöntõt. – A Veres házapár
nyomot hagy Vas megye képzõ- és
iparmûvészetében – jegyezte meg az
elnök, sorolva a megye legismertebb
alkotásait, mint a szombathelyi Joyceszobor, vagy a szintén a megyeszékhelyen található Weöres Sándor emlékmû. A közgyûlés elnöke után dr. Török
Pál, a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének elnöke nyitotta meg a tárlatot,

méltatva a házaspár alkotásait, valamint a képzõmûvészeti oktatás területén kifejtett munkájukat. A megnyitót
követõen a résztvevõk kedvükre gyönyörködhettek a kiállított alkotásokban, megtekinthették a vitrin mögött
sorakozó érmek és ékszerek sokaságát,
városdíszítõ szobrok miniatûr másait,
valamint Bonyhádi Károlynak zseniális
fotóin keresztül azokat a mûremekeket
is megcsodálhatták, melyek a kiállításra már nem fértek be.
»NÉMETH N.
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» OKTATÁS

Közös munka Európa szellemében
2016. május 8–13. között zajlott le az
Erasmus+ KA 2 pályázat második projekttalálkozója a németországi Wertingenben. Iskolánkat, a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnáziumot ismét
nyolc tanuló (Dummel Damján, Huszár
Gréta, Lórántfy Kolos, Marton Fanni,
Pethõ Botond, Sipos Mirtill, Solazzo
Marlene, Telek Kristóf) és kísérõtanáraik (dr. Lennerné dr. Patkó Ildikó,
a projekt koordinátora, Dózsáné Balogh
Viola, Szakácsné Bindics Tünde és
Szomju Tamás) képviselték. A német
vendéglátókon kívül a holland és olasz
partnerek vettek még részt a közös feladatok megoldásában. A projektmunka
angol nyelven folyik, ez a nyelv ad lehetõséget a holland, magyar, német és
olasz iskolák közötti kölcsönös kommunikációra. A projekt témája: Spirit of
Europe (Európa szelleme), melyet
nyolc résztémára bontva dolgoznak fel
a négy nemzet vegyes tanulócsoportjai. A találkozót ezúttal is megelõzte az
e-Twinning online felületén folytatott
négyoldalú egyeztetés, így a személyes találkozó alkalmával már csak öszsze kellett fésülni a korábban gyûjtött
információkat.
Iskolánk diákjai nagy várakozásokkal
tekintettek a találkozás elé. A tanulók
német családoknál kaptak szállást. Az
internetes közösségi oldalaknak köszönhetõen mindenki elõzetesen fel
tudta venni a kapcsolatot a vendéglátó
német diákkal, ezért amikor a meitingeni vasútállomásra begördült a vonat
a celldömölki delegáció tagjaival, mindenkit ismerõsként fogadtak a német
gimnazisták és szüleik. A közös munka
a partneriskolában zajlott, annak egyik
termében gyûltek össze rendszeresen
a projekt részvevõi, és a német projektvezetõ, Werner Müller tanár úr
útmutatásainak megfelelõen igyekeztek végezni a feladatukat egész héten
keresztül. A legizgalmasabb mozzanat
az utolsó napon következett, mert
minden csoportnak be kellett számol-

nia az elvégzett munkáról a közösség
elõtt angol nyelven. Többeken látszott
az izgalom, mások ügyesen palástolták
azt. Mindenesetre elmondható, hogy a
projekt résztvevõi derekasan helyt álltak, politikai, gazdasági, történelmi
témákról tartottak ismertetõt angol
nyelven 40-50 fõs hallgatóság elõtt. A
szakmai munka záró eseménye Márkus
Ferbernek, az Európai Parlament egyik
német képviselõjének angol nyelvû
elõadása volt, aki a csoportok által
elõzetesen összegyûjtött, valamint a
hallgatóság által élõben feltett kérdésekre egyaránt válaszolt.
Vendéglátóink természetesen arra is találtak alkalmat, hogy a tanteremben
töltött órákon túl is szerezzünk élményeket. Nemcsak a mi iskolánknál lényegesen nagyobb iskolaépületben vezettek körbe bennünket, hanem megmutatták a környék néhány látnivalóját
is. Kirándulást tettünk Münchenbe, a
bajor fõvárosba, ahol a világvárosi hangulatú sétálóutcán kívül megnézhettük
az Olimpiai Parkot, az 1972-es müncheni olimpia helyszínét, a stadiont, amely
a legutóbbi idõkig a Bayern München

II. Alapítványi bál Nagysimonyiban
2016. április 16-án került megrendezésre a Patrona Regni-Hungariae Alapítvány második jótékonysági bálja. A bált
Balassi István plébános úr nyitotta meg.
A fellépõk közt szerepeltek a helyi óvodások, a kenyeri Rábamenti Citerazenekar, a Kéknefelejcs Nótaklub, a Stop
And Go táncklub, a falu tehetségei:
Marton Helga, Szabó Tamás, Szabó

Nikolett és végül a helyi ministránsok
léptek színpadra szülõkkel, fiatalokkal
kiegészülve, kacsatáncot járva, amely
fergeteges sikert aratott. A mûsorra a
helyi mûvelõdési ház zsúfolásig megtelt. Az estet megtisztelte jelenlétével
Kovács Ferenc celldömölki káplán úr is.
A mûsort egy jó hangulatú bál követte,
amely egészen hajnalig tartott. A talpa-

stadionjaként mûködött, a 290 m magas Olimpiai Toronyból élvezhettük
München panorámáját, jártunk a BMWWelt élményközpontban, Rothenburg
szûk utcái a középkorba vittek bennünket, és megcsodálhattuk Augsburg sok
évszázados történelmet idézõ épületeit.
De arra is volt lehetõség, hogy a vendéglátó diákok maguk szervezzenek
programot, s a hivatalos eseményeken
túl így még több alkalom nyílott egymás megismerésére, az idegen nyelven
folytatott kötetlen beszélgetésekre.
Mivel minden nap új élményekkel várta a résztvevõket, hamar eltelt a találkozó hete. A búcsú ezúttal nem tett
szomorúvá senkit, hiszen a vendéglátók kedvességét októberben viszonozhatják a magyar diákok: a harmadik
projekttalálkozó helyszíne ugyanis Celldömölk lesz. Örömmel és várakozással
készülünk a holland, német és olasz
partnerek fogadására. Mi is szeretnénk
szép és maradandó élményeket nyújtani számukra.
»DÓZSÁNÉ BALOGH VIOLA
IGAZGATÓHELYETTES
CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM

lávalót Hajas Tamás szolgáltatta. A tombolasorsoláson számos értékes ajándék
lelt gazdára. Sok celldömölki, sárvári,
vidéki, helyi vállalkozás állt a jó cél
mellé különbözõ felajánlásokkal.
Ebben az évben is a bál teljes bevételét
– régi vágyunk megvalósítására – templomunk felújítására fordítjuk. Köszönjük
mindazoknak, akik hozzájárultak az est
sikeréhez. Külön köszönet a sok-sok
tombola és sütemény felajánlásért és a
szép számú részvételért.
»BÕDI GÁBOR
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„Elsõsorban nevelni, másodsorban szórakoztatni”
Másfél évtizede Celldömölkön a Soltis színház
Évadzáró ünnepi társulati ülést tartott a
Soltis Lajos Színház május 22-én.
Egyben azt is ünnepelték, hogy tizenöt
évvel ezelõtt költöztek Celldömölkre.
A társulati ülés végén, az elõzõ évekhez híven, kerültek átadásra a díjak,
elismerések: „Színházunk Erõs Oszlopa
– Marton Miklós-díjban” részesült: Söptei Józsefné, a „Színházunk Sarokköve"
díjat Marton Miklós kapta; „Vonóerõ"
díjat vehetett át Gregorich Zsófia; a
legjobb technikusnak járó „Fiat Lux” díjat pedig Kovács László nyerte el. A társulat szavazatai alapján, az évad legjobb színészének járó „Anselmus díjat”
ezúttal megosztva, Benkõ Ágnes és
Bruckner Roland érdemelte ki. A másfél évtizedes jubileum kapcsán Nagy
Gábor társulatvezetõ nyilatkozott.

»Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre?
– Színházunk jogelõdje a Sitkei Színkör
volt, 2000 novemberében egy szerencsétlen baleset folytán három színész:
Soltis Lajos, Figer Szabina és Kurucz
László életüket vesztették. 2001-ben
az akkori celldömölki városvezetés
(Makkos István polgármester) és Pálné
Horváth Mária, a mûvelõdési központ
igazgatónõjének támogatásával Sitkérõl Celldömölkre költözött a társulat,
ekkor vettük fel Soltis Lajos nevét. A
volt Szikra Mozi épületébe 2005-ben
költöztünk, addig a mûvelõdési központban volt a székhelyünk. Szerencsére hamar otthonra leltünk, helyi és
önkéntes támogatóink száma is folyamatosan nõtt, és Fehér László polgármester úrra is számíthattunk. Büszkék
vagyunk rá, hogy Söptei Józsefné alpolgármester asszony támogatását akkor még magánemberként, az elsõ pillanattól élvezhettük. Rendezvényeink
alkalmával pedig a Rezgõnyárfa vendéglõ segítségét emelném ki.
»Hogyan értékeled az elmúlt másfél
évtizedet?

– Az elmúlt tizenöt év számunkra nagyon sikeres és eredményes volt. Elég
messzire elvittük a város hírnevét (pl.
Spanyolország, Egyiptom, Norvégia
stb.), és neves személyiségek is járnak
hozzánk, ismerik meg Celldömölköt.
Meseelõadásaink kezdettõl fogva állandóan telt házasak, és a felnõtt darabjaink is kezdenek fellendülni. Problémás az, hogy hiányzik a drámai vonalunkból a kamaszoknak szóló kínálat.
Örülünk annak, hogy míg korábban 3540 elõadást tartottunk a városban, addig az elmúlt évben csak a mi épületünkben tartottunk 35-öt. Ezenkívül 19
alkalommal léptünk fel a város különbözõ rendezvényein.
»Mi a titka a színház közösségteremtõ
erejének?
– Szerintem a különbözõ korosztályok
találkozása, együtt munkálkodása, a
példaadás, és az, hogy a legkisebbek
is, akik hozzánk kerülnek, belenõnek
ebbe. Példák vagyunk egymás számára, az idõsebbektõl tanulhatnak a fiatalok, és szakmailag mi magunk is lesünk
el egymástól fortélyokat.
»Miben rejlik a Soltis Lajos Színház varázsa?
– Talán éppen a közösségi színház
voltában. Hiszen egy elõadás létrejöttében az elsõ pillanattól az utolsóig
mindent magunknak kell csinálni, beleértve a jelmezek készítését, tisztítását, díszletezést, sminkelést, öltöztetést. Így a színész tevõlegesen is részt
vesz a darabban, nemcsak a szerep
megformálásában.
»Mi a színház ars poeticája?

Gyermeknapi horgászverseny
59 ifjú horgász nevezett a Lokomotív
Horgászegyesület hagyományos gyereknapi versenyére a ma már pihenõövezetnek számító téglagyári tónál.
A zsûri díjazta az összfogást és a legnagyobb „egyéni” fogást is. Az abszolút
gyõztes (megõrizve tavalyi elsõ helyezését) Krayzell Nataniel (összfogás:
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3600 g, a legnagyobb hal: 850 g).
Második lett Kiss Szilárd, a harmadik helyen végzett Geiger Richárd. Eiveck Fanni lett a negyedik megelõzve Imre Kevint, Czigler Dorkát és Schaffer Attilát.
Az elsõ hat helyezett mellett Gersei
Fannit díjazták: õ volt az idei celli horgász verseny legfiatalabb versenyzõje.
»ÚK

– Amikor Soltis Lajos hozzánk került a
Sitkei Színkörbe, a következõt mondta:
bennünk látja azt, amit mindig vallott a
színjátszásról: „A színháznak elsõsorban nevelni kell, csak másodsorban
szórakoztatni.” Ez lehet talán az ars poeticánk, és úgy érzem, sikerül is tartani magunkat ehhez. Persze sok múlik a
darabválasztáson, az elõadásmódon, a
közönséggel való kapcsolattartáson.
»Melyek a további tervek, célok?
– A közeljövõben a Benkõ házaspár
külföldre távozása utáni ûrt kell betöltenünk. Ági kiváló színész, koreográfus,
rendezõ, táncos és énekes egy személyben, szakmailag nehéz lesz pótolni. Pétert úgyszintén, hiszen rendezett,
játszott, tanította a stúdiósokat. Az új
évadról pedig annyit, hogy három meseelõadásunk lesz: az egyik a Rigócsõrkirály, a másik egy interaktívnak szánt
csalimese, valamint egy székely mese.
S pótolandó az „Úrilány szobát keres”
címû darabunkat, újra színre visszük a
tíz évvel ezelõtt népszerû „Legyen a
férjem!” címû komédiánkat. Továbbá a
nyár folyamán elkészül a „Vaknyugat”
címû elõadás, melynek augusztus 20-ra
várható a bemutatója. Tervben van
még a Csongor és Tünde felújítása, újra
színrevitele, és az adventi idõszakban
lesz egy betlehemesünk. Az évad második felében pedig szeretnénk egy
utcaszínházi elõadást Katona Imrével.
Aztán az idei évben a budapesti MU
Színház kezdeményezésére és koordinálásával, a Norvég Civil Alap támogatásával létrejött egy programunk: drámapedagógusok vezetésével tíz hónapon keresztül dolgoztunk két helyi
nyugdíjas klub tagjaival a kultúra témakörét körbejárva beszélgetésekkel, játékokkal, színházi eszközökkel. A közös
munka eredményeként létrejövõ közösségi színházi eseményt nagy sikerrel
mutattuk be, és szeretnénk, ha ennek
is lenne folytatása.
»REINER ANITA
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Egy szépen fénylõ érem és egy kupa-gyõzelem
Celldömölk – Rábapaty 3-1 (0-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 28. forduló 2016.
május 21.
Vezette: Hittaller Roland (Márton Péter,
Nagy Péter).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor, Györkös – Szuh, Enyingi Márk (Gyõrvári 58. p.), Manganelli (Enyingi Marcell
58. p.) – Horváth (Zimomrja 46. p.), Piri
(Németh 46. p.), Boda. Edzõ: Koman
Vladimir.
Rábapaty: Király T. – Király Zs., Csupor,
Dovánszki, Tóth – Szabó A., Szabó D.,
Gallen (Enzsöl 20. p.), Király L. – Fehér
(Németh K. 33. p.), Németh B. Edzõ:
Enzsöl Gábor.
Góllövõk: Enyingi Marcell (73. p.), Németh József (80. p.) és Szuh Ferenc
(11-esbõl 95. p.), illetve Csupor Ádám
(62. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19- Rábapaty U19
7-1 (2-0). G.: Czöndör Bálint 5, Virág
Martin, Szép Dániel. Magabiztos gyõzelem az ötödik helyezett vendégek
ellen.
Lukácsháza – Celldömölk 3-2 (1-2)
Lukácsháza, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 29. forduló 2016.
május 28.
Vezette: Szvorda Melinda (Kovács Balázs, Kártyás Katalin).
Lukácsháza: Szalay – Kovács, Gugcsó,
Németh P., Szabó – Gombás, Komálovics, Baranyai, Németh R. – Tar (Szigetvári 88. p.), Varga (Németh Cs. 58.
p.). Edzõ: Bezdi István.
Celldömölk: Zseli – Enyingi Marcell
(Horváth 78. p.), Bodor, Varga (Vajda
64. p.), Györkös – Zimomrja, Enyingi
Márk, Szuh Szép (Boda 46. p.) –
Gyõrvári (Manganelli 46. p.), Németh
(Piri 46. p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Kiállítva: Enyingi Márk (45. p.), Bodor
Tibor (75. p.).
Góllövõk: Zimomrja Olekszándr 2 (35.
és 40. p.), illetve Varga Dániel (44. p.),
Komálovics Ádám 2 (63. és 72. p.).
Elõmérkõzés: Lukácsháza U19 – CVSE
U19 0-7 (0-3) G.: Czöndör Bálint 4,
Balázsi Krisztián, Virág Martin, Sztojka
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Olivér. Tíz emberrel tudtunk kiállni, de
ennyi is elég volt a gyõzelemhez.
Celldömölk – Király SZE 5-1 (3-0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 30. forduló 2016. június 4.
Vezette: Derdák Marcell (Kondor Péter,
Szabó Bence).
Celldömölk: Heiner – Vajda (Horváth
54. p.), Varga, Györkös- Enyingi Marcell
– Zimomrja, Szuh, Szép – Gyõrvári – Piri,
Németh. Edzõ: Koman Vladimir.
Király SZE: Mester – Kádár (Pegán 85.
p.), Janzsó, Sásdi, Hujber B.– Németh
(Oláh 52. p.), Baráth, Tóth, Varga –
Hujber G., Szabó (Pócza 52. p.). Edzõ:
Hajmási Milán.
Góllövõk: Németh József 4 (16., 31.,
50. és 62. p.) és Szép Dániel (37. p.), illetve Hujber Gábor (55. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Király SZE U19
2-1 (1-0). A Zseli Viktor, Benkõ Bence
(Horváth Patrik), Hideg Péter, Szakál
Erik, Jánosa Martin, Sztojka Olivér, Nagy
Roland, Büki Martin, Balázsi Krisztián
(Fehér Milán), Péter Dávid, Czöndör
Bálint összetételû csapat Sztojka és
Balázsi góljaival nagy csatában harcolta
ki a gyõzelmet és ezzel együtt a bajnoki aranyérmet.
Répcelak – Celldömölk 0-4 (0-1)
Szombathely, 100 nézõ Vas megyei
Magyar Kupa döntõ 2016. június 1.
Vezette: Takács Ryan Lee (Bognár
László, Nagy Viktor).
Répcelak: Berényi – Baranyai, Németh
(Ligeti 29. p.), Balassa, Balogh – Harkai,
Horváth, Tóth Dominik, Kiss (Tóth Dávid.
58. p.) – Csordás (Horváth M. 53. p.
Farkas 80. p.), Tamási. Edzõ: Balassa
Péter.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga,
Györkös, Enyingi Marcell – Zimomrja
(Horváth 74. p.), Enyingi Márk, Szuh
(Gyõrvári 46. p.), Szép – Boda (Piri 62.
p.), Manganelli. Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Szuh Ferenc (14. p. 11-esbõl),
Manganelli Zsolt (47. p.), Szép Dániel
(51. p.) és Enyingi Márk (55. p.).
Nem hibázott a Körmend együttese, így
nem volt esélye csapatunknak utolérni

õket és felállni a dobogó legmagasabb
fokára. A Körmend idei teljesítményére
jellemzõ, hogy az elmúlt öt év bajnokságának legjobb összeredményét érték
el, és jellemzõ a Cell teljesítményére is
az, hogy mind a tavalyi, mind a négy
évvel ezelõtti bajnoki címéhez képest
idén több pontot ért el, jobb mutatókkal zárt. A dolog sajátossága, hogy csak
egy gyõztes lehet és most ez a cím a
Rába partiakat illeti meg. A cikk megjelenésekor még nem ismert, hogy az NB
III-ba való feljutásukért harcba szállnake és ha igen, akkor az osztályozót milyen eredményességgel abszolválják.
Nagyon nem mindegy, mert ha a
következõ szezont is a megyeiben
töltik, akkor három kiesõ lesz, és sajnos
a zárásra az egyik kiesõ helyre a
Kemenesalja csúszott le. Persze az õszi
(augusztusi) új rajtig még sok idõ van
vissza, lehetnek visszalépõk és
elõrelépõk, a küzdelembe belefáradók
és az abba lelkesen beszállók. De a
bajnoki ezüstrõl térjünk át a Magyar
Kupa megyei bajnoki címére, ami címét
magabiztosan õrizte meg a csapat. Az
elõdöntõben a Vasvár együttesét idegenben vertük hét egyre, majd
következett semleges pályán a döntõ,
a bajnoki harmadik helyezett Répcelak
ellen. Mindkét csapat motiváltan kezdte a találkozót, egy jogos tizenegyessel
szereztünk vezetést, majd a második
félidõ elején volt egy olyan tíz percünk,
amikor kis híján feloszlattuk az ellenfelet és onnantól kezdve a kupa magasba
emelésének már csak az óra volt az
ellenfele. A felnõtt csapat teljesítménye
mellett zárszóként emlegessük meg az
utánpótlás csapatok teljesítményét is.
Az U19-es csapat Balhási István vezetésével hatalmas versenyfutásban az
utolsó fordulóban aratott gyõzelmével
bajnok lett, az U16-os csapat a maga
csoportjában harmadik helyen végzett,
míg az U14-es csapat csoportgyõztes
lett. Kicsit elcsépelt a rigmus, de a lényeget kifejezi, ezért itt a helye minden
csapatunkra vonatkoztatva: „Szép volt,
fiúk!”
»DOTTO
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Az Optimum Ablak Kft.
munkatársakat keres
merseváti ablakgyártó
üzemébe.
Betanított munka, egy műszakos munkarend.

Nyílászárókkal kapcsolatban szerzett
tapasztalat előny, de nem feltétel.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni: 06-20-334-81-00
vagy info@optimumablak.hu

Laboratóriumi munkatársat
keresünk,
szakirányú (élelmiszeripari vagy
vegyész) végzettséggel,
hosszú távra.

Feladatok: termény és lisztvizsgálatok
elvégzése és dokumentálása.
Élelmiszeripari vagy mezőgazdasági
laboratóriumi tapasztalat előny.
Munkavégzés helye: Celldömölk.

További információk és jelentkezés
info@cellimalom.hu vagy 95/420-025.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

