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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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» AKTUÁLIS

Tízezer felett az aláírások száma
Sajtótájékoztató az aktív kórházért indított akcióról
Közel négy hónappal ezelõtt, február
22-én jelentette be Fehér László polgármester Szabó Lajos és dr. Németh Kálmán, a Vas Megyei Közgyûlés képviselõinek támogatásával, hogy aláírásgyûjtésbe kezdenek a megyei kórházak
és az egészségügy megmentéséért, valamint stabil finanszírozásáért. A polgármester polgári kezdeményezését a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság március 11-i hatálylyal nyilvántartásba vette, így hamarosan meg is kezdõdött az aláírások
tényleges gyûjtése. Az elmúlt hónapok
eredményeirõl tartott sajtótájékoztatót
június 14-én Fehér László, valamint Kuthi László, a „Celldömölki aktív gyógyító
kórházért” facebook-csoport alapítója.
A csoport kb. két évvel ezelõtt, az aktív
belgyógyászat megszüntetését követõen alakult azzal a céllal – ahogy õk
fogalmaznak –, hogy a jelenlegi lehetetlen helyzeten változtassanak. – Az
emberi felháborodás több tízezres
nagyságrendû, még ha ennek nem is
mindenki mer hangot adni – mondta el
a sajtótájékoztatón Kuthi László, a csoport vezetõje. – Csoportunk épp ezért
felvette a kapcsolatot Ágh Péter országgyûlési képviselõvel, akivel azóta
két személyes találkozót is tartottunk a
kórház ügyét illetõen. Idõközben azonban személyi változások történtek az
egészségügyben, így szinte mindent
elölrõl kellett kezdeni. Utoljára arról
kaptunk tájékoztatást, hogy az államtitkárság a megyei kórház vezetõségét
olyan alternatív megoldások kidolgozására kérte fel, melyek változtatni
tudnának a mostani helyzeten. Kuthi
László véleménye szerint ugyanis a jelenlegi állapot, vagyis az, hogy Vas
megyében mindössze egy aktív ellátású kórház mûködik, amely Celldö-

mölktõl 51 km-re, de például Szergénytõl több mint 60 km-re fekszik,
tarthatatlan. Ennek a távolságnak az
áthidalása ugyanis adott esetben akár
életekbe is kerülhet. A közös érdek
összefogásra sarkallta a facebook-csoport tagjait, valamint az aláírásgyûjtés
kezdeményezõit, akik összesen immár
10 ezer fõ feletti támogatót gyûjtöttek
a Vas megyei kórházak, és fõként a
Kemenesaljai Egyesített Kórház aktív,
megfelelõen finanszírozott mûködtetéséért. A június 14-i sajtótájékoztatón
ugyanis többször elhangzott, hogy
nemcsak az aktív ellátású kórházak hiánya okoz gondot, de az egészségügy
alulfinanszírozottsága is. Vas megye
évente 1,2 milliárd forintos hátránnyal
küzd, ennyit vontak ki ugyanis az
egészségügybõl a kórház aktív ellátására vonatkoztatva.
– Az összegyûlt ívek száma is bizonyítja, hogy Vas megyében közös érdek az
aktív kórházi ellátás jelenlegi rendszerének átstrukturálása. Az egészségügy
ismét reform elõtt áll, mely fõként a

kiemelt sürgõsségi centrumokat támogatná. Véleményünk szerint azonban
igenis szükség van a kisebb kórházakra is, hogy a nagyobbakat tehermentesítse – hangsúlyozta Fehér László polgármester. Az aláírásgyûjtés során az
aktivisták több mint 8000 támogatót
gyûjtöttek megyeszerte, a „Celldömölki
aktív gyógyító kórházért” csoport pedig
több mint 3000 fõ követõt gyûjtött maga köré. A közös cél érdekében most
egyesített erõvel kívánják benyújtani
az aláírt íveket az Egészségügyért Felelõs Államtitkárságnak, hogy végre
nyomatékot adjanak a Vas megyeiek
szándékának. Ha még ezzel sem érnek
el eredményt, akkor a polgármester elmondása alapján folytatni fogják az
aláírások gyûjtését, egészen addig,
míg az államtitkárság a vasi kórházak
ügyében valós lépéseket nem tesz. Az
aláírásgyûjtés tehát továbbra is zajlik,
így június végéig bárki csatlakozhat a
megyei egészségügy megmentéséért
indított akcióhoz.
»NÉMETH NÓRA

Változások a Wewalka Kft. üzemében

profilt módosítani, ezért egy új gépsort szerelnek be, melynek segítségével fagyasztott
tésztatermékeket gyártanának. Az elbocsátott dolgozók egy részét ennek köszönhetõen vissza tudnák venni, de a 350 fõs
foglalkoztatottságot nem fogják már tudni
elérni, jó esetben mintegy 150 fõ foglalkoztatására lesz lehetõség. Igyekszünk a
dolgozóknak segíteni új munkalehetõséget
találni, de annak örülnénk inkább, ha új cégek jelentkeznének be Celldömölkre, így a
dolgozóknak sem kellene ingázást vállalniuk – közölte a polgármester.
»LA

A múlt hónapban váratlanul röppent fel a
hír, miszerint mintegy 150 dolgozójától
kénytelen megválni a Wewalka Kft. A létszámcsökkentést a piaci kereslet-kínálat
változása idézte elõ. Fehér László polgármestert kerestük meg a kérdéssel: mit tud
tenni ilyenkor az önkormányzat?
– 2016. május elején hívtak a Wewalka Kft.be, ahol a cég vezetõsége volt jelen, hogy

közöljék a sajnálatos hírt, miszerint a korábban gyártott pék- és cukrászipari termékek
piaca jelentõs mértékben csökkent, ezért a
korábban 350 dolgozót is foglalkoztató cég
arra kényszerült, hogy mintegy 150 fõvel
csökkentse dolgozói létszámát. Az elmúlt
évben már folytak a cégben az elbocsátások, a mostani létszámcsökkenéssel a dolgozók száma közel 100 fõre apadt. Azt is
bejelentették továbbá, hogy szeretnének
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Két gyémánt Celldömölknek
Városmarketing Gyémánt Díjjal jutalmazta a
Magyar Marketing Szövetség Celldömölköt. A
marketing tevékenységet elismerõ szakmai kitüntetést Budapesten adták át a pályázóknak.
Kétszeres gyémánt díjas lett Celldömölk az országos városmarketing pályázaton, Celldömölk Város Önkormányzata a Tulipán Fesztivállal, a Ság
hegy Térsége Turisztikai Egyesület arculattervezéssel érdemelte ki az elismerõ címet. Az Országos Városmarketing Díj pályázatot a Magyar Marketing Szövetség alapította azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a városok
fejlesztésében egyre fontosabbá és
egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre. Idén hetven nevezés érkezett a Miskolci Egyetem Marketing
Intézete és a Hinora Marketing Group
szakmai támogatásával kiírt pályázatra, amelyre az elmúlt év januárja és ez
év februárja között megvalósult aktivitásokkal lehetett pályázni.
Az önkormányzat kialakította a stratégiáját, hogy Celldömölköt „hírbe hoz-

za”, vonzóvá tegye az idelátogatók
számára. Ennek érdekében hozott létre
korábban új létesítményeket – Vulkán
fürdõ, Kemenes Vulkánpark –, majd
szervezett a már meglévõk mellé új
rendezvényeket. A „tulipános város”
ötlete városszépítési, virágültetési
akcióval kezdõdött és a Tulipán Fesztivál rendezvénnyel folytatódott. Mind
a közel százezer nyíló tulipán, mind a
fesztivál programsorozata kiválóan
népszerûsítette a várost, sokan érkeztek Celldömölkre azért, hogy megnézzék virágos városunkat, és még többen
vettek részt magán a rendezvényen. A
tulipán szó hallatán egyre többen kapcsolják Celldömölköt a kifejezéshez –
mondta el Fehér László polgármester
az elnyert cím kapcsán.
A VulkánSág brand is egyre ismertebb.
A Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület olyan arculatot alakít ki folyamatosan, amely elkülöníti a Ság hegy térségét mint turisztikai desztinációt más
desztinációktól, és megfelelõen pozícionálják a piacon. Döméné Király Gabriella egyesületi menedzser kiemelte,
hogy a VulkánSág elnevezés, logó és
szlogen megalkotása már korábban

Aranydiplomás pedagógus
Ötven éve kapta meg tanári diplomáját
Tinger Vendel, a Berzsenyi Dániel Gimnázium egykori pedagógusa. Aranydiplomáját Fehér László polgármestertõl vette át a Városházán az öt évtizedes jubileumon, június 9-én.
A nyugdíjas pedagógus kérése volt,
hogy a városvezetõ adja át számára a
díszdiplomát, amit családja – felesége,
Jutka néni és lánya, Tünde –, valamint
Sipos Tibor jelenlegi gimnáziumi igazgató társaságában vett át.
Tanár úr a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán
matematika–fizika–mûszaki ismeretek
és gyakorlatok szakon végzett 1966ban. Az év szeptemberében rögtön a
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban helyezkedett el, és egész tanári pályafutása a celldömölki iskolához köti.
Negyven év után, 2006-ban hagyta el
a gimnáziumi katedrát, hiszen nyugdíjba vonulása után még három évig tanított. Mivel aktív pedagógusként nem
csak a nappali tagozatos diákokat tanította a matematika rejtelmeire, de a
felnõttoktatásban is részt vett, nyugdíjazása után egy évig még a felnõtteket
oktatta, majd felkérésre a celldömölki
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szakképzõ iskolában tanított néhány
esztendeig. A saját továbbképzésére is
hangsúlyt fektetett, így a fõiskolai tanári diplomájának megszerzése után
matematikából egyetemi kiegészítõ
szakot végzett. Családjának tagjai is a
pedagógusi pálya bûvöletében éltek és
élnek, Jutka néni az alsósági iskola pedagógusaként ment nyugdíjba, Tünde
pedig édesapja nyomdokain haladva a
gimnáziumi katedrán állva tanítja a
diákokat matematikára. A bensõséges
hangulatú ünnepségen a pedagógusi
életút felemlegetése közben számos
szép emlék került elõ, ami azt is bizonyítja, hogy nem csak Tinger tanár urat
szerették és ismerték el a diákjai, de
tanár úr hivatását is a szakmai tudáson
»ÚK
kívül a szeretet vezérelte.

megtörtént, 2015-ben bõvítésük, színesítésük zajlott. Hírlevelet fejlesztettek, a
térséget, településeit bemutató háromnyelvû letéphetõ térképet készíttettek,
elkészült a honlapjuk mobiloptimalizált
verziója, és az önkormányzattal közösen valósították meg a VulkánSág Szíve
attrakciót, mely tovább népszerûsíti a
térséget, a várost.
A Városmarketing gyémánt díjat Hinora
Ferenc, az MMSZ elnöke és dr. Piskóti
István, a szakmai zsûri elnöke, az MMSZ
elnökségi tagja adták át a pályázóknak,
a turisztikai egyesület nevében Beni
Judit elnök és Döméné Király Gabriella
menedzser, az önkormányzat nevében
Tulok Gabriella, az önkormányzati hivatal referense vette át. A díj az elismerõ
cím mellett egyúttal védjegyhasználatot is jelent, a díj logóját a város egy
éven keresztül használhatja.
»ÚK

A Bakonyban jártak
A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárának égisze alatt mûködõ Honismereti Munkaközösség 2015/16. évi
foglalkozásainak keretében – a korábbi évadokhoz hasonlóan – kirándulás
is színesítette a programot. Az idei,
2016. június 9-i túra több szempontból is különleges volt. Május elején
Boros Zoltán, a Pannonhalmi Levéltár
celldömölki származású munkatársának dömölki apátságról szóló elõadása mintegy felvezetése volt a
Fõapátság mostani megtekintésének.
A túra aktualitását és ünnepi jellegét
a Szent Márton-év is tovább fokozta.
A külsõ érdeklõdõkkel kiegészült csoport a látványközpontban történõ filmes ráhangolódás után meglátogatta
a bencés fellegvár nevezetességeit.
Ezt követõen Celldömölk képviseletében elhelyezték a megemlékezés virágait a Boldogasszony-kápolna alatt
található kriptában, ahol számos dömölki kötõdésû személy végsõ nyughelye is található. Hazafelé a szintén
Pannonhalmához tartozó bakonybéli
bencés monostorral ismerkedhettek
meg az élménygazdag kirándulás
résztvevõi.

Új Kemenesalja » 2016. 06. 24.

» IN MEMORIAM

Búcsú Erdélyi Antaltól

Elszaladt egy emberi élet. Meghalt
Erdélyi Antal. Búcsúzik a család, a rokonok és barátok, s búcsúzik Celldömölk
a város képviselõ-testületének tagjától.
Szomorúan fogadtuk a hírt, hogy néhány hónapos testi-lelki csatározás
után végeztetett be a sorsa. A sors,
amely mint mindenkinek, neki is megíratott, de most nem adott új esélyt a
számára. Gazdag életút szakadt meg, s
mi tisztelettel hajtunk fejet emléke
elõtt, itt, a ravatalánál állva. A búcsú
pedig kimondhatatlanul fájó. Szavak
maradnak a torkunkban, könnyek fojtogatnak bennünket, a gyász hatalma
tart fogságában minket.
Elszaladt egy emberi élet. Túl korán ért
véget. Hiányzik a városnak, de legfõképpen hiányzik a családnak: édesanyjának, testvéreinek, feleségének, gyermekeinek és unokáinak. Hiányozni fog
nekünk Erdélyi Antal, Tóni, Tóni bácsi,
ahogyan idõsebbek és fiatalabbak
hívták, hívtuk õt.
Alsóságon született 1949-ben, szüleivel, testvéreivel itt élt. És késõbbi egész
életét itt élte le feleségével, akivel
négy gyermeket neveltek fel. Büszke
nagyapja volt unokáinak. Családszere-

tetét gyermekei és unokái is örökölték,
rajongva szerették az apát, nagyapát.
Élete nagy részében a vasúton dolgozott, az állomásfõnökségrõl mint
gondnok-energetikus vonult nyugállományba. Családja és munkája mellett a
közért dolgozott egész életében. Harminchét éven át volt a Vöröskereszt
titkára. 1986-tól négy esztendõn át tanácstagként képviselte az Alsóságon
élõk érdekeit. 1990 után az önkormányzati rendszerben is bizalmat szavaztak neki: hat cikluson át választották
meg a településrész képviseletére, és
lett a részönkormányzat vezetõje. Jómagam 1994 óta dolgoztam vele a
képviselõ-testületekben. Nyolc éven át
képviselõtársak voltunk, tíz éven át polgármesterként dolgoztam vele. Tavaly,
amikor októberben az önkormányzatiság 25 éves évfordulóját ünnepeltük,
állapítottuk meg, hogy nekünk kettõnknek jutott legtöbb idõ a várost
vezetõ testületben, hogy tehessünk a
városunkért. Akkor, október 25-én, az
ünnepségre meghívtuk az összes képviselõt, aki 1990 óta tagja volt a testületnek, Tóni aznap ünnepelte a 66. születésnapját. Jókedvû mosollyal tréfálkozott azon, hogy milyen szép születésnapi ünnepséget rendeztünk a számára, mennyi jó ismerõst meghívtunk.
Képviselõi munkáját nemes szolgálatnak tekintette. Olyan célokat tûzött ki
maga és a közösség elé a város, a szeretett Alsóság érdekében, melyekkel a
helyi politikai életben egyet kellett,
hogy értsen mindenki, függetlenül attól, hogy melyik oldalon állt, milyen
színekben lett tagja a képviselõ-testületnek. Mi, akik vele együtt dolgozhattunk, tiszteltük benne a végsõkig feszített akaratot a település jobbításáért.
Képviselõként eredményesen küzdött
az alsósági városrész óvodájáért, iskolájáért, a közösség életét jobbá tevõ

Tanulmányi támogatás
A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi
egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra.
A támogatás célja: olyan, valamely
felsõfokú oktatási intézménybe felvett,
kiemelkedõ képességû diákok anyagi
támogatása, akik családjuk szociális
helyzete miatt tanulmányaikat nem
tudnák megkezdeni, illetve folytatni. A
tanulmányi támogatás egy tanévre tíz
hónapon át havi 10 ezer forint. A támogatás odaítélésérõl – a pályázatok

alapján – a Kemenesaljai Baráti Kör
ösztöndíjbizottsága dönt. Pályázati feltételek: a pályázó Kemenesaljához való
kötõdése (vagy Celldömölkön érettségizett, vagy Kemenesalján dolgozott).
Azok számára, akik még nem kezdték
meg felsõfokú tanulmányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsõfokú intézménybe, jeles tanulmányi átlag a
középiskola utolsó két osztályát tekintve. Azok számára, akik már valamelyik
felsõfokú oktatási intézmény hallgatói,

célokért. Szervezõje lett a városrészi
programoknak, kapcsolatot tartott a
gyerekektõl az idõs emberekig mindenkivel. Példát adott városszeretetbõl,
kötelességteljesítésbõl. Szívügye volt a
városrészek közötti közlekedés szervezése, Alsóság fejlesztése. Mindig azon
törte a fejét, mit lehet még megoldani,
jobbá tenni az alsóságiak érdekében.
Tele volt tervekkel élete utolsó pillanatáig. Tavasszal még ott lehetett a
Kresznerics Ferenc-szobor avatásán, de
betegsége miatt a városrész központjának fejlesztését már nem várhatta
meg. Tervezte az új parkot, teret, de a
megvalósítását már ránk hagyta örökül.
2016. június 6-án távozott el közülünk,
hátrahagyva szeretteit.
Meghatározó személyiségével köztiszteletet vívott ki magának. Önzetlensége és segítõkészsége által városunk
lakóinak szeretete és megbecsülése
övezte életét. Az utcán megállva mindenkivel jóízû beszélgetésbe kezdett,
huncutkás mosolya, szeme vidám
hunyorgása jellemezte õt. Szerette az
embereket, és az emberek szerették
õt. Most mély fájdalommal, megrendüléssel, szeretettel és köszönettel búcsúznak tõle, részvétet fejezve ki a
gyászoló családjának, és nekünk, munkájában társainak.
Elmentél közülünk. Többé nem beszélhetünk arról, hogy mi mindent kell
még tenni szeretett városunkért. Hiányozni fogsz nekünk. Hiányozni fognak
jóságos tanácsaid… De emléked itt
marad, hiszen példáddal, tettvágyaddal, akaraterõddel tanítottál minket. Emlékedet örökre megõrizzük. Városunk önkormányzata és minden
lakója nevében fejet hajtok elõtted.
Nyugodj békében!
»FEHÉR LÁSZLÓ, CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE
BÚCSÚBESZÉDE ELHANGZOTT A RAVATALNÁL,
2016. JÚNIUS 11-ÉN.
az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga. A pályázatnak tartalmaznia kell:
egy saját kézzel írt önéletrajzot, amely
kitér a család anyagi helyzetére és a
pályázónak a választott hivatásával
kapcsolatos terveire, valamint a szükséges bizonyítványok és szülõi keresetigazolások másolatát.
A pályázat beküldési határideje: 2016.
augusztus 20. (Kemenesaljai Baráti
Kör, 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek
elbírálásra. A döntésrõl a pályázó legkésõbb szeptember 15-ig értesítést
kap.
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Búcsúztak a tanévtõl a celldömölki iskolák
Június 15-vel egy újabb tanév ért véget, szerda délután az utolsó csengõszó
indította útjára a diákokat az iskolából.
Hamarosan sor került a hivatalos búcsúvételre is, Celldömölkön a tanévzárók sorát a Városi Általános Iskola ünnepsége nyitotta június 17-én a Géfin
téren. Ismét összegyûlt az intézmény
több mint nyolcszáz diákja, hogy közösen zárja le a 2015/2016-os tanévet.

Az ünnepséget Rozmán László, a KLIK
celldömölki tankerületének igazgatója
nyitotta, aki beszédében elsõsorban a
végzõs diákoktól búcsúzott, hangsúlyozva, hogy bár ahogy a dal is mondja, valóban száz út vár rájuk, viszont a
refrénnel ellentétben, ha tévednének,
mindig lesz visszaút, hiszen mindig
visszavárja majd õket a szülõi ház, az
elbocsátó iskola, és persze a város, a
szülõfalu is. Rozmán László után Majthényi László, a megyei közgyûlés elnöke mondott beszédet a mûvelõdési
központ elõtt felállított pódiumon.
– Elmondhatjuk, hogy jókedvûen és
eredményesen eltelt ismét egy tanév,
eltelt ismét egy esztendõ Kemenesalja
fõvárosában, Celldömölk és a környezõ
települések gyermekeinek életében. A
megyei elnök az elmúlt tanévre és
egyben az elmúlt évre visszatekintve a
biztonság féltését emelte ki fontos
tényezõként. A biztonságot, mely nemcsak az ország és a társadalom, de a
családok és az iskolák életében is
ugyanolyan jelentõséggel bír. Majthényi László kéz- és lábtörésmentes
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nyarat kívánva búcsúzott az iskola diákjaitól, a ballagóktól pedig azzal a jó
tanáccsal, hogy mindig legyenek büszkék arra, ahonnan jöttek. Ezt követõen
az intézmény vezetõje, Danka Adél köszöntötte a tanulókat és pedagógusokat, valamint a végzõs nyolcadikosokat. – A mi iskolánkban minden nap
történik valami fontos, valami kivételes. Minden nap megérte a munkát,

hisz minden nap ott volt a lehetõség,
hogy többek legyetek, tanuljatok a világról és tanuljatok önmagatokról. A tanár-diák kapcsolatot a nyitott kapu jellemzi. Napi gyakorlat az együttmûködés, az együtt gondolkodás, a folyamatos eszmecsere. Az idei tanévben
841 diák tanult az intézményben, öszszesen 39 osztályban. Az elmúlt héten
megrendezett Tehetségek találkozóján

148 diák teljesítményét díjazta az iskola, az évzárón pedig elhangzott a névsora annak a 125 tanulónak, aki kitûnõ
és annak a 82 diáknak, akik jeles bizonyítványt
szereztek,
majd
a
nevelõtestületi dicséretben részesített
gyermekek névsora következett. Danka
Adélt Fehér László polgármester követte az emelvényen: – Változó világban
élünk, egy dolog azonban mindig biztos volt az iskolák életében az elmúlt
évtizedekben, a szeptember és a június. A szeptember, mikor az izgatott
elsõsök kíváncsian várják, mi vár rájuk
majd az iskolában, és mikor a nyolcadikosok az intézmény nagyjaivá válnak.
Júniusban pedig már tõlük búcsúzik
mindenki, diáktársak, tanárok, az egész
iskola. A polgármester beszéde után
emlékérem-átadás következett, évtizedes munkásságáért kitüntetésben részesült Gönye Károlyné, Kovácsné
Hegyi Edit, Németh Béla, dr. Pörneczi
Károlyné, Szilvágyiné Laczi Éva és
Takács Imre Tiborné. Végül a ballagó di-
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ákoktól búcsúzott az intézmény. A hetedik évfolyam nevében Bagarus Dóra
köszönt el a nyolcadikosoktól, majd a
végzõsök elhelyezték szalagjukat az
iskola zászlaján. Az elsõsök is ellátták
útravaló jó tanácsokkal a kamaszokat,
majd a végzõsök közös dala következett, végül pedig az elszakadás jelképeként a léggömböket is útjukra bocsátották a ballagók.
***
Az Alsósági Tagintézményben július 18án zárták le a tanévet. A végzõs diákok
bevonulásával vette kezdetét az ünnepség az alsósági sportcsarnokban,
majd Rozmán László tankerület igazgató mondott ünnepélyes beszédet, köszöntve az iskola legidõsebb diákjait. –
Nem az iskolának, hanem az életnek
tanulunk – kezdte szónoklatát az igazgató az elhíresült latin mondással. –
Önmagunknak gyûjtünk tudást, tapasztalatot, de tulajdonképpen azért, hogy
azzal használjunk, többek legyünk, és
több legyen ez a haza, több legyen maga a nemzet. Hogy ezt miként lehet
megélni, hogy miként társul a történelemkönyvek mellé arc és a térképekrõl
való világgá kinõtt élmény, azt ti, kedves nyolcadikosok, nagyon megtanultátok. Az igazgató után Söptei Józsefné
alpolgármester vette át a szót, búcsút
intve a 2015/2016-os tanévnek és a

ballagó diákoknak: – Kevés olyan jeles
nap van az iskola életében, amit azonos lelkesedéssel várnak diákok, szülõk, tanárok és nagyszülõk. A tanévzáró
ünnepség biztos, hogy ezek közé tartozik. Eljött hát a várva várt nap, véget ért
a tanév, kezdõdhet a nyári szünet.
Végül Szabóné Kiss Ildikó, az intézmény
vezetõje köszöntötte a megjelenteket,
de legfõképpen a ballagókat: – Bebizonyítottátok, hogy mindenki tehetséges
valamiben – hangzott el az ünnepi
köszöntõben. – Sok sikeres pillanatot
értünk meg együtt. Mától még na-
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gyobb a felelõsségetek, hogy a bennetek rejlõ tehetséget kibontakoztathassátok. Az ünnep egy pillanatig tart csupán, utána újabb megmérettetések következnek. A beszédek sora után a távozó SzM szülõket búcsúztatta a tantestület, majd ismét a végzõsök kerültek a
figyelem középpontjába. Az iskola elismerésben részesítette azokat a nyolcadikosokat, akik az elmúlt években többször is bizonyítékát adták tehetségüknek és szorgalmuknak. Majd a búcsúbeszédek következtek, a nyolcadikosoktól a hetedikes diákok szavalattal és
közös dallal köszöntek el, a végzõsök
verssel és ünnepi beszéddel intettek
búcsút az intézménynek. Végül a ballagók virággal köszönték meg a nyolc év
áldozatos munkáját pedagógusaiknak
és szüleiknek. Az eseményt és egyben
a tanévet az elismerõ oklevelek és bizonyítványok átadása zárta.
***
Legvégül a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola ünnepsége zárta az évzárók sorát. A rendezvény hagyományosan a Nagyboldogasszony templomban
vette kezdetét, majd a tanulók az iskola udvarán sorakoztak a hivatalos tanévzáróra. Elsõként Sarlós Napsugár hetedik osztályos tanuló búcsúzott a ballagó nyolcadikosoktól, majd az iskola
énekkara a „Szeretet nem fogy el soha” címû dallal köszöntötte a végzõsöket. Majd a ballagó diákok verscsokorral, az évfolyam nevében pedig
Galovich Máté ünnepi szónoklatával
vett végsõ búcsút a számukra nyolc
évig otthont adó intézménytõl. A diákok után az igazgató szónoklata következett, aki elsõsorban szintén a ballagókat szólította meg, akik ezzel az
évvel elérkeztek életük elsõ igazi mérföldkövéhez. – Vidámságotok sosem
hagyott el benneteket, kedves, barátságos társaságnak ismertelek meg titeket. Ha visszagondolunk, mintha most

lett volna, hogy bájos kis manóknak
öltözve énekeltetek az SzM mûsoron,
aztán a bájt felváltotta a kamaszkori
vagányság, ami szintén jól állt nektek,
bár nekünk okozott néha nehéz perceket. Az eddigi biztonságos burok ezzel a
nappal megszûnik, a végzõsök jövõre
már új környezetben, új közösségben
folytatják a tanulmányaikat. – Legyetek
igazak, mert akkor tudnak majd bennetek bízni, és mindig tudjatok az árral
szemben úszni – hangzottak az igazgató intelmei. Majd az alapítványi díjak
átadása következett, elismerésben részesült Gulyás Róbert, Marton Helga és

Nagy Petra, Galovich Máté és Orbán
Bálint könyvjutalmat vehetett át. Ezt
követõen Fehér László polgármester
mondott ünnepi beszédet: – Az iskola jó
alapokat ad a jövõtökhöz, legyetek
büszkék rá! – tanácsolta a polgármester, végül Kirner Antal Zoltán katolikus
plébános búcsúztatta a tanévet és a
ballagókat, példabeszéddel érzékeltetve, miben is más, miben is különleges
egy egyházi iskola. Végül megjegyezte:
– Csak az iskola zár be a nyárra, az élet
megy tovább. A rendezvényt az eredményes diákok névsora, majd a kitûnõ
és jeles tanulók jutalmazása zárta.
»NÉMETH NÓRA
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A 2015/2016-os tanévben Celldömölk iskoláiból a következõ eredmények születtek tanulmányi, mûvészeti versenyeken vagy sport területén.

Tehetséges tanulók a Celldömölki Városi Általános Iskolában
Országos eredmény(eke)t elért tanulók:
Révfi Dalma 5. b, Fonyó Virág 4. d, Nagy
Zoárd 5. b, Takács Ábel 6. d, Horváth Vivien
6. a, Jakab Flóra 7. c, Pup Sára 5. b, Viola
Fanni 5. b, Szélesi Sára 5. b, Kovács Balázs
5. b. Regionális és megyei versenyeken
sikeresen szereplõ tanulók: Majthényi Panna 2. d, Fekete Réka 8. d, Pörneczi Fanni 6.
a, Gyõrvári Gréta 4. d, Somogyi Mara 8. d,
Katona Bálint 3. a, Horváth Anna 6. a, Sebestyén Szabina 6. c, Mesterházi Gréta 5. a,
Pál Kata 6. a, Mell-Varga Máté 2. d, Kisvári
Benedek 7. b, Takács Sándor 8. b, Kocsi
Vanessza 4. b, Mesterházy Péter 4. osztály
(Kenyeri Tagiskola), Szabó Kristóf 2. a, Végh
Tamás 5. a, Põcze Dániel 7. a, Tóth Tíra 8. a,
Somogyi Tamás 7. c, Gáncs Klaudia 8. c,
Vass Dániel 3. b, Cziki Adrián 5. c, Csihar
Anna 8. c, Papp Laura Noémi 6. d, Klaffl
Attila 8. a, Vass Réka 6. a, Tomasits Ádám 6.
c, Csizmazia András 3. b, Szabó Márton 5. a,
Solazzo Matteo 3. b, Bakonyi Boglárka 3. c,
Bakonyi Boldizsár 3. c, Deutsch Nóra 6. c,
Jeszenszky Patrik 6. a, Csilléry Patrik 7. c,
Kerék Dávid 6. b, Kuthi Míra 5. a, Zámbó
Jázmin 8. a, Joó Luca 3. b, Nagy Elizabet 6. c,
Mándli Gréta 4. b, Kozma Petra 5. a, Nagy
Laura 8. c, Hérincs Panna 2. a. Tankerületi
versenyeken díjazott tanulók: Szabó Liliána
5. a, Karácsonyi Zsóka 2. b, Szajkovics Patrik
8. c, Sipos Salóme 1. b, Horváth Fanni 6. a,
Gulyás Boglárka 3. b, Tóth Anett 6. a, Ferencz Réka 6. a, Ferenczy Katica 8. c, Németh Eszter 6. d, valamint Szentgyörgyi
Ábel 7. d osztályos tanuló. Csapatversenyeken, mûvészeti, sport-, tanulmányi és
levelezõs versenyeken kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Tavasz a német nyelvû
országokban levelezõ csapatversenyen országos helyezéseket elért csapatok tagjai:
Takács Liza 6. a, Lecsek Luca 6. d, Papp
Laura Noémi 6. d, Németh Eszter 6. d –
Egerszegi Luca 6. b, Kovács Fanni 6. b, Petrányi Csenge 6. b – Jeszenszky Patrik 6. a,
Kulman Gergõ 6. d, Takács Ábel 6. d –
Gelesits Luca 6. c, Somogyi Tamás 6. c,
Ferencz Réka 6. a. A Spiel und Gewinn német nyelvû levelezõ csapatversenyen országos helyezéseket elért csapatok tagjai:
Szabó Kíra 6. a, Talabér Bianka 6. a – Szélesi
Sára és Viola Fanni 5. b. A Karácsonyra várva
irodalmi levelezõ csapatversenyen országos
helyezéseket elért csapatok tagjai: Németh

Eszter 6. d, Lecsek Luca 6. d, Papp Laura 6.
d, Németh Dorka 6. d – Dénes Luca 7. b,
Nagy Cintia 7. b, Vizi Boglárka 7. b, Molnár
Vivien 7. b. Tankerületi csapatversenyek
eredményei: A katasztrófavédelmi versenyen részt vett tanulók: Takács Klaudia 8. c,
Molnár Erik 8. c, Szajkovics Patrik 8. c,
Csihar Anna 8. c. A Kémia, környezet- és természetvédelmi csapatversenyen iskolánk tanulói érték el az 1–3. helyezést. A csapatok
tagjai: Balázs Bálint 8. b, Németh Márk 8. b,
Zsoldos Márk 8. b – Nagy Laura 8. c, Molnár
Erik 8. c, Horváth Marcell 8. c – Zámbó Jázmin
8. a, Tóth Tíra 8. a, Tóth Gábor 8. a. Megyei
versenyeken szereplõ tanulóink: A D.A.D.A.
versenyen: Barabás Hanna 6. b, Kovács
Fanni 6. b, Tüzes Borbála 6. b, Szõke Imre
6. b. Az elsõsegélynyújtó versenyen: Csihar
Anna 8. c, Takács Klaudia 8. c, Szotáczki Kíra
8. c, Molnár Erik 8. c, Szajkovics Patrik 8. c,
Hajba Bálint 8. c. Az 1848, Te csillag!
komplex történelem-irodalom-mûvészetek
tanulmányi versenyen szerepelt két csapat:
Fekete Réka 8. d, Fekete Luca 8. d, Somogyi
Mara 8. d, Kulman Ferdinánd 8. d – Gáncs
Klaudia 8. c, Horváth Marcell 8. c, Molnár
Erik 8. c, Szajkovics Patrik 8. c. A XI. Vasi
vizeken horgászvetélkedõn: Csizmazia András 3. b, Gáncs Ruben 5. c, Szélesi Sára 5. b,
Varga Gábor 4. d, Lórántfy Barnabás 6. c. A
Diákolimpia Sport-játék versenyen: Végh
Ármin 2. a, Varga Balázs 2. d, Lõrincz Máté
2. d, Majthényi Panna 2. d, Hajdu Dorka 2.
d, Farkas Vivien 2. d, Kiss Balázs 3. a, Vass
Dániel 3. b, Bertalan Júlia 3. a, Hujber Leila
3. a, Joó Luca 3. b, Soponyai Bálint 4. d,
Bertalan Levente 4. d, Kovács Alex 4. b,
Bertalan Boglárka 4. a, Kókai Friderika 4. a,
Erdélyi Emese 4. d. A Kézilabda diákolimpia
III. korcsoport leány versenyén: Szabó
Liliána 5. a, Buzás Jázmin 5. b, Csillag Kinga
5. b, Czigler Dorka 5. b, Pup Sára 5. b,

Az Ádám Jenõ Zeneiskola tehetségei
Hegedû fõtárgy: Horváth Eszter, Szalay
Elina, Szép Daniella, Szalay Eszter, Gudui
Eszter. Zongora: Pintér Anna, Molnár Stella,
Ferencz Réka, Horváth Florencia, Vánkos
Kristóf Császár Csenge, Kovács Ildikó, Molnár Félix, Nádasdy Levente, Varga Máté
Vass Réka, Révfi Dalma, Vraskó Zsófia,
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Kiniczky Árpád, Hegedûs Hella, Kóka Ádám,
Vekszli Anna, Vekszli Eszter, Csomai Regina,
Végh Lili Fruzsina Mogyoróssy Csongor. Ütõ:
Bali Ádám, Csókás Bettina, Fülöp Soma,
Horváth Jázmin, Kovács Kristóf László, Németh Barna. Fúvós: Sághegyi Erik, Tóth
Regina Krisztina, Kocsis Eszter, Németh

Szélesi Sára 5. b, Berki Alíz 6. a, Horváth
Vivien 6. a, Pörneczi Fanni 6. a, Szabó Kíra
6. a, Barabás Hanna 6. b, Kovács Fanni 6. b,
Illés Lili 6. d, Lecsek Luca 6. d, Németh
Dorka 6. d, Németh Eszter 6. d, Papp Laura
Noémi 6. d. A Kézilabda diákolimpia III. korcsoport fiú versenyén: Kovács Alex 4. b,
Huszár Marcell 4. c, Kulman Marcell 4. d,
Lisztes Bence 4. d, Nagy Bálint 4. d, Kiss
Szilárd 5. a, Süle Patrik 5. a, Kovács Balázs
5. b, Horváth László 5. b, Takács Botond 5.
b, Vánkos Kristóf 5. b, Hérincs Máté 6. a,
Horváth Zsombor 6. a, Fonyó Máté 6. d,
Smidéliusz Bertalan 6. b. Regionális és országos versenyeken eredményesen teljesítõ
csapatok: A Vigyázz, Kész, Pénz! K&H pénzügyi csapatversenyen: Lecsek Luca 6. d, Balazatics Vanda 6. d, Németh Eszter 6. d, Papp
Laura Noémi 6. d, Bagics Fanni 6. d. A Kinder+Sport sportvetélkedõn: Majthényi Panna 2. d, Szabó Nóra 2. d, Hajdu Dorka 2. d,
Varga Balázs 2. d, Lõrincz Máté 2. d, Soponyai Bálint 4. d, Soponyai Barnabás 2. d,
Bertalan Júlia 3. a, Horváth Laura 3. a, Vass
Dániel 3. b, Kókai Friderika 4. a, Fonyó Virág
4. d, Tóth Milán 4. a. A Diákolimpia úszás
4X50 m fiú gyorsváltó versenyén: Kovács
Balázs 5. b, Finta Barnabás 5. c, Takács Ábel
6. d, Fonyó Máté 6. d. A Gyermekbábosok
XXIII. Országos Fesztiválján kiemelt arany
minõsítést elért csapat: Pápai Anna 3. d,
Telek Áron 3. d, Benkõ Máté 4. c, Nagy Stefánia 4. c, Finta Kristóf 3. b, Sarlós Krisztián
3. c, Sándorfi Csongor 2. b, Józsa Márton 2.
c, Cziki Adrián 5. c.
A versenyeredményeket és a
Tehetségek Találkozóján készült képeket megtekinthetik
az iskola honlapján, valamint
a QR-kód segítségével is.
Köszönjük a diákok és felkészítõ tanáraik munkáját!
Eszter, Kókai Friderika, Sághegyi Fanni,
Horváth Anna, Molnár Lilien, Pörneczi Zsófi,
Csalló Kinga, Biczó Karina, Csékei Lilla.
Gitár-cselló: Kontics Péter, Fülöp Kinga,
Hajba Bálint, Marton Helga, Kovács Panna,
Németh Ábel, Dénes Annamária, Horváth
Levente, Takács Ábel, Joó Luca. Ének: Csabina Alexa, Karáth Nóra, Kovács Alíz, Kovács Kitti Panka, Kóka Panna, Novák Fanni
Mónika, Radányi Gréta.
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Eredmények a CVAI Alsósági Tagiskolájában
Országos eredmény(eke)t elért tanulók: Csiszár Vivien 8. o., Gőgös Martin 2. o., Õri
László 3. o., Rajczi Bianka 8. o., Nagy Melissza 4. o., Szabó Eugénia Julianna 5. o.,
Tóth Zoltán 5. o. Regionális és megyei versenyeken sikeresen szereplõ tanulók: Csiszár Vivien 8. o., Erdélyi Vivien 7. o. Gasparics Laura 8. o., Hódossi Dávid 5. o., Kovács
Kristóf 8. o., Kõfelvi Alex Adrián 4. o.,
Kuckár József 5. o., Mészárics Martin 8. o.,
Mogyorósi Virág 8. o., Nagy Eszter 4. o.,

Németh Barna 8. o., Radányi Gréta 7. o.,
Somogyi Boglárka 7. o., Tóth Ivett 7. o.
Tankerületi versenyeken díjazott tanulók:
Gáspár Glória 8. o., Gasparics Laura 8. o.,
Hajós Luca 3. o., Kovács Kristóf 8. o., Nagy
Eszter 4. o., Szabó Eugénia Julianna 5. o.
Csapatversenyeken, mûvészeti, sport-, tanulmányi és levelezõs versenyeken kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Árvai Martin
2. o., Árvai Patrik 8. o., Benkõ Milán 2. o.,
Erdélyi Vivien 7. o., Fekete Liza 3. o., Gáspár

Glória 8.o., Gasparics Laura 8. o., Hérincs
Bálint 8. o., Horváth Bianka 7. o., Horváth
Réka 1. o., Huszár Zsolt 7. o., Kiss Barnabás
8. o., Komáromi Szilárd 8. o., Kovács Adrián
6., Kovács Kristóf 8.o., Kozma Gábor 3. o.,
Körtvélyesi Máté 1. o., Majerhoffer Noémi
4. o., Márkus Dániel 2. o., Molnár Alexandra
8.o., Nagy Eszter 4. o., Nagy Martin 2. o.,
Németh Noel 4. o., Õri Dóra 2. o., Pázsi
Bálint 8. o., Radányi Gréta 7. o., Rajczi Bianka 8. o., Somogyi Áron 6. o., Somogyi Boglárka 7. o., Szalay Dávid 2. o., Szalay Gábor
8. o., Szilvágyi Benedek 4. o., Tarczi Klaudia
7. o., Tóth Ivett 7. o., Tóth Zoltán 8. o.

Eredmények a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában
Nemzetközi vagy országos siker(eke)t elért
tanulók: Molnár Orsolya 7. a, Piri Réka Anna
2. o., Takács Eszter 2. o., Pápai-Vikmon Kamilla 3. b. Egyházmegyei versenyeken,
sikeresen szereplõ tanulók: Nagy Laura 7. a,
Somogyi László 7. b, Farkas Kata 7. b., Puskás Tifani 3. b, Bajner Panna 4. b, Körtvélyesei Ádám 2. o, Farkas Kata 7. b, Lenner András 6. o., Galovich Máté 8. o.,
Paluska Mátyás 5. a, Csomai Regina 7. a,
Nagy Laura 7. a, Marton Nikoletta 8. o.,
Sarlós Amina 5. b, Bezzeg Balázs 4. a,
Horváth Levente 2. o., Molnár Szofi 3. a, Pa-

luska Mátyás 5. a, Busa Dorka 2. o., Bende
Zsóka 3. b, Balogh Panna 3. b, Marton Helga 8. o. Csapatversenyeken, mûvészeti,
sport-, tanulmányi és levelezõs versenyeken
kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Kiss
Ivett, Gaál Júlia, Gaál Eszter, Bognár Fiorella,
Csanádi Anna, Varga Kíra; Szabó Nóra, Kamondy Doroti, Jánossy Júlia, Nyári Alexa,
Bajner Panna, Sarlós Amina 5. o.; Mester
Krisztina, Takács Vivien, Németh Flóra, Czupor Anna, Pápai Alexandra, Szalai Fanni 6. o.;
Sarlós Napsugár 7. b, Molnár Kinga és Orbán
Dóra 4. b, Takács Eszter 2. o., Orbán Bálint 8.

o., Kerekes Gábor 5. o., Füzesi István,
Lampért Mátyás, Nagy Máté, Molnár Stella,
Pintér Anna 5. o., Kósa Tünde 5. o., Orbán
Bálint 8. o., Pipics Lili, Gudui Eszter 5. b,
Varga Luca 5. b, Vekszli Eszter 5. a, Lenner
András 6. o., Hérincs Frida 7. a, Paluska Mátyás 5. a, Dömötör Dóra 5. a, Rác Dániel 5. a,
Pápai Alexandra 6. o., Illyés Milán 3. b, Balogh Panna, Bende Zsóka, Kovács Kornélia,
Tarczi Noémi és Németh Ábel 3. b,
Komáromi Panna 3. b, Orsós Réka 3. b,
Szabó Nóra 3. b, Dömötör Zoltán 3. b, Barcza
Fruzsina 8. o. tanulók.

Eredmények a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
Celldömölk Kiváló Tanulója: Horváth Ákos
Pangea Matematika Verseny megyei 1. h.,
Bolyai Matematika Verseny, megyei 3. h.
Tóth Regina Krisztina 12. H Szivárványhíd országos levelezõs verseny 2. h, Balogh József
öröksége megyei szavalóverseny bronz minõsítés, Szép magyar beszéd verseny megyei 4. h. Németh Márk 11. A Nemzetközi
Kenguru Matematika Verseny megyei 2. h.
Szabó Tamás 9. A Pangea Matematika Verseny megyei 2. h. Tarczi Zsolt 9. A Pangea
Matematika Verseny megyei 2. h. Bakonyi
Bertalan 8. H Sziporka Országos Matematika
Verseny országos 4. h, Bendegúz Tudásbajnokság országos 16. h. Molnár Dorottya 10.
A Pangea Matematika Verseny, megyei 2. h.
Talabér Cintia 10. A Pangea Matematika Verseny, megyei 4. h. Kontics Péter 8. H Kresznerics országos anyanyelvi verseny 3. h.
Imre Balázs 8. H Kresznerics országos anyanyelvi verseny 2. h. Kalmár Emese 12. H
Helikon képzõmûvészeti arany minõsítés.
Erdélyi Regina 12. H Móra Ferenc novellaelemzõ verseny országos 6. h, és különdíjas.
Bolla Júlia 7. H Grimm Kiadó által támogatott
járási angol nyelvi szavalóverseny szavalóverseny 1. h. Horváth Flóra Gabriella 10. A

Grimm Kiadó által támogatott járási német
nyelvi szavalóverseny szavalóverseny 3. h.
Hajba Domonkos 7. H Költészet napi kistéréségi szavalóverseny különdíj. Kiss Boglárka
9. A CVÁI Alsósági Tagiskolája által szervezett kistérségi rajzverseny különdíj. Söptei
Vivien 9. H Pangea Matematika Verseny
megyei 5. h. Celldömölk Kiváló Sportolója:
Rozmán Tímea Krisztina 9. H Nemzetközi
Póni Junior fogathajtás egyéni 1. h., EB kvalifikáció. Baranyai Domonkos 9. A Vas
Megyei Asztalitenisz Bajnokság felnõtt 1. ifjúsági, 1. ifjúsági páros, 1. h., felnõtt páros 2.
h., Nyugat-Magyarország területi asztalitenisz bajnokság ifjúsági páros 1. egyéni 3. h.,
NB II-es gyõzelem 1. h. Bakonyi Bertalan 8.
H Vas megyei Asztalitenisz Bajnokság
serdülõ egyéni 1. h., serdülõ páros 1. Pethõ
Botond Imre 8. H Sakk amatõr diákolimpia
megyei 2. h. Lenner Luca Anna 8. H Sakk
amatõr diákolimpia megyei 2. h. Celldömölk
Kiváló Tanulói Csapata: Rosta Márton József,
Lakatos Balázs Csaba, Hajba Szilveszter
Ferenc 12. H Víz világnapja alkalmából szervezett megyei középiskolai vetélkedõ 1. h
Tóth Regina Krisztina 12. H, Horváth Flóra
Gabriella 10. A, Dummel Damján 11. A Diák

SZMSZC Eötvös Loránd Szakképzõ Iskolája
Celldömölk Kiváló Tanulója: Papp Brigitta, 12.
A Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV) országos
döntõs. Kaposi Regina, 3/ 13. B Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny megyei
1., országos 10. h. – szakisk. kat. Szücs Alexandra, 3/ 11. B Implom József Középiskolai
Helyesírási Verseny megyei 4.h. – szakisk.
kat. Horváth Gábor, 3/ 11. C Szakma Kiváló

Tanulója Verseny országos 5. h. asztalos
szakmában. Varga Dávid, 3/11. C Szakma
Kiváló Tanulója Verseny országos 10. h. ipari
gépész szakmában. Koltai Kitti, 9. A Kung fu
és kick-boksz sportágakban országos ifjúsági
eredmények. Fülöp Vivien, 12. A országos és
nemzetközi versenyek akrobatikus rock and
roll sportágban. Celldömölk Kiváló Tanulói
Csapata: Palotai László, Perjési Norbert, Tóth

Reporters regionális 1. h. Solazzo Marlene,
Szemenyei Adél Beatrix, Imre Balázs, Telek
Arnold Kristóf 8. H Bolyai anyanyelvi verseny
megyei 1. h. Százszorszép énekegyüttes
Helikon ezüst minõsítés, Diákszíntér fõdíj.
Kovács Kitti Panka, Lenner Luca Anna, Nagy
Natália 8. H. Grimm Kiadó szórárhasználati
versenye regionális 3. h. Szemeti Alexandra,
Hajba Domonkos, Németh Zalán, Veszprémi
Péter 7. H Bolyai Matematika csapatverseny
megyei 4. h. Szabó Tamás, Remport Donát,
Tarczi Zsolt 9. A Bolyai Matematika csapatverseny megyei 4. h. Németh Balázs, Rosta
Márton, Szabó Bence, Vraskó Kata 12. H
Bolyai Matematika csapatverseny megyei 3.
h. Molnár Dorottya, Láng Réka Judit, Karáth
Péter Zoltán, Sághegyi Erik 10. A. Hõsök,
példaképek országos irodalmitörténelmi vetélkedõ országos 2. h. Celldömölk Kiváló
Sportolói Csapata Gimnáziumi fiú kézilabda
cs. Vas Megyei Kézilabda Diákolimpia 1. h.
Gimnáziumi fiú röplabda cs. Vas Megyei
Röplabda Diákolimpia 2. h. Gimnáziumi leány kézilabda cs. Vas Megyei Kézilabda
Diákolimpia 4. h. Gimnáziumi fiú kispályás
labdarúgó cs. Vas Megyei Diákolimpia megyei 4. h.
Gergõ 1/9. C Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny Komplex tantárgycsoport regionális 6. h. Árvai Tímea, Lócsi
Alexandra, Tóth Milán 11. A Infósok viadala
7. h. Celldömölk Kiváló Sportolói Csapata:
Szép Dániel, Huszár Tamás, Horváth Patrik,
Szerdahelyi Ádám, Sárvári Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny II. h.; A Vas Megyei
Szent Flórián Tûzoltószövetség különdíja a
2016. évi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny tûzoltó szakmai feladatait legeredményesebben végrehajtó csapatnak.
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„Tiszta szívvel, nyitott lélekkel”
Fogyatékossággal élõk kulturális fesztiválja
Tizenötödik alkalommal szervezte meg
a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Csoportja a Fogyatékossággal Élõ Emberek Kulturális
Fesztiválját. A több mint kétszáz jelentkezõ június 4-én állt színpadra a mûvelõdési központban, hogy megmutassa
társainak és a zsûrinek, hogy: „Ami belül van, az számít igazán.”
A rendezvény elején Holpert Jenõné, a
helyi csoport titkára köszöntötte a
megjelenteket, majd a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár mazsorettcsoportja szerepelt Nagyné Ferencz Myrtill vezetésével. A Dákáról
érkezett csoport vezetõje, Magyar Tamás saját, szívhez szóló verssel köszöntötte a fõszervezõ Holpert Jenõné
Bella nénit; majd Fehér László polgármester állt mikrofon elé, aki a rendezvény fõvédnöki szerepét is betöl-

tötte. A városvezetõ köszöntõ szavai
után Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke kapott szót, aki méltatta a fesztivált.
A bevezetõ program után kezdõdött az
igazi megmérettetés, az öttagú zsûrinek
(Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója, Oláh Jánosné, a Mozgássérültek Vas
Megyei Egyesületének elnöke, Tulok
Gabriella, a polgármesteri hivatal
oktatási és közmûvelõdési szakreferense, Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat nyugalmazott igazgatója
és Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház
vezetõje) csaknem félszáz produkciót
kellett véleményezni, értékelni.
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(Dáka), Fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron), Fogyatékosok Otthona
(Zsira), Szociális Szolgáltató és Információs Központ Fogyatékosok Nappali
Intézménye (Körmend), Látássérültek
Klubja (Ajka).
A rendezvény kísérõprogramjaként a
mozgássérültek helyi csoportja kézimunka szakkörének tagjai kiállítást
rendeztek munkáikból, így Lukács Tiborné, Simon Istvánné, Teket Sándorné, Linka Antalné, Holpert Jenõné, és
Palánki Brigitta alkotásait lehetett
megtekinteni a mûvelõdési központ
elõcsarnokában.
»REINER ANITA

Egyenlõ esélyekkel
ART Országos Kulturális
Fesztivál Celldömölk,
2016. június 11.

Az egész napos mûsorfolyamban az
alábbi kategóriákban léptek színpadra a
jelentkezõk: tánc, ének-zene, jelenet,
valamint vers és próza. A Sopronból,
Gyõrbõl, Dákáról, Celldömölkrõl, Szombathelyrõl, Herendrõl, Pápáról, Tatabányáról, Mórról, Budapestrõl, Ajkáról,
Körmendrõl, Sárvárról, Zsiráról érkezett
szereplõk mosolyt és könnyeket egyaránt fakasztva tettek tanúbizonyságot
arról, hogy esetleges sérülésük, fogyatékosságuk ellenére is teljes értékû tagjai a társadalomnak. S általuk nyert teret a rendezvény mottójául választott
Müller Péter idézet is: „Bizonytalan
pillanatokban érlelõdik a lelkünk, és tanuljuk meg értékelni a másik ember
másságát.”
Eredmények: Vers-próza: 1. Farkas Péter
(Szombathely), 2. Szabó Petra (Celldömölk), 3. Berki Viktória (Szombathely).
Ének-zene: 1. Nagy Viktor (Celldömölk),
2. Diószegi Piroska (Tatabánya), 3. Gáborné Tengölics Erika (Celldömölk).
Jelenet: 1. Bice-Bóca Egyesület (Mór), 2.
Népjóléti Szolgálat (Celldömölk), 3.
Fogyatékosok Otthona (Dáka). Tánc
(egyéni): 1. Kardos Marianna és Nagyné
Bakos Marianna (Gyõr), 2. Gergely Sándor–László Antalné (Budapest), 3. Horváth Kitti Nikoletta (Celldömölk). Tánc
(csoportos): 1. Rolling Kerekesszékes
Tánccsoport (Herend), 2. Bercsényi
Miklós Általános Iskola (Szombathely),
3. Fogyatékosok Nappali Intézménye
(Pápa). Különdíjasok: Lakatos Ferenc

Nagyon sokan azon gondolkodnak,
elmélkednek, hogy miért fontos az
esélyegyenlõség, de kevesen vannak olyanok, akik ezért tesznek is
valamit. Az én tevékenységemnek
csak akkor van eredménye, ha a lelkünkben is azt érezzük, hogy tenni
kell valamit. A fizikai és lelki akadályokat legyõzve rendeztük meg
az ART Országos Kulturális Fesztivált
a mûvelõdési központban. A színházterem megtelt szereplõkkel és
nézõkkel. Ezen a napon a sok küzdelemnek köszönhetõen eltûntek a
sérült és egészséges emberek között létezõ falak. Az idõ megállt, és
csak a szívükkel láttak az emberek.
52 helyre ment ki felhívás a rendezvényre, ebbõl 30 helyrõl 42
számmal jelentkezett a 180 szereplõ. Celldömölkön 15. alkalommal
rendeztük meg a fesztivált. Fájó érzés volt számomra, hogy nagyobb
megyei egyesületek, akiktõl 1990ben átvettem ezt a hagyományt,
nem jelezték részvételüket. Talán
eljárt felettünk az idõ? Én úgy érzem
és vallom, hogy a kapott mosolyok,
a szeretet kincset érõ jelei, az öröm
és a meghatottság könnyei nincsenek korhoz kötve. Az itt fellépõ
emberektõl sokat lehet tanulni,
õszinték, szeretetre méltóak, és példaértékû a kitartásuk. „Ne add fel,
amíg élsz, soha!”
Köszönöm minden támogatónak és
segítõtársaimnak áldozatos munkájukat, amivel hozzájárultak a fesztivál sikeres lebonyolításához.
»HOLPERT JENÕNÉ
CSOPORTTITKÁR
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Aranyat érõ Kis Mukk
Idén 23. alkalommal rendezték meg a
Gyermekbábosok Országos Fesztiválját
június 3-án és 4-én Egerben, melyen a
Nagy Márta vezette Tücsök bábcsoport
rendszeresen megméretteti magát, és
elõadásaik rendszerint be is „aranyozódnak”. Ez most sem volt másként,
legújabb, Kis Mukk darabjuk is aranyat
ért, mi több, kiemelt aranyat.
A szakma a legrangosabb amatõr gyermekbábos rendezvényként tartja számon az egri fesztivált, ahol a bemutatott produkciók mind témaválasztásban, mind a különbözõ bábtechnikák
felvonultatásában magas színvonalat
képviselnek. Idén nagyon erõs volt a
mezõny, mi sem mutatja ezt jobban,
minthogy bronz minõsítést ki sem osztottak, csupa ezüstöt és aranyat érõ
elõadások voltak porondon. A „tücskök” vezetõje, Nagy Márta felnõtt bábosaival, az Ultraviolákkal már korábban feldolgozta a Kis Mukk történetét
árnyjátékos technikával. Azóta érlelõdött a gondolat, hogy kesztyûbábokkal
még többet ki lehetne hozni belõle, hiszen egy nagyon kedves és izgalmas

történet. – Eléggé át kellett dolgozni,
folyamatos alkotómunkára volt szükség, de ezáltal mozgalmasabb is lett. A
bábok elkészítésében ezúttal is Petõ
Ferenc, a hangtechnikában pedig Radányi Károly volt segítségünkre. A díszletünket Kondics Balázs készítette, aki
folyamatosan nyomon követte a darab
fejlõdését, és ennek megfelelõen alakította a díszletet, amit nagyon megdicsértek a fesztiválon. A zsûri elnöke
nemcsak díszletünket, hanem a bábokat, zenei betéteket is nagyon pozitívan méltatta, ami nekünk többet jelent, mint az oklevél – mondta el Nagy
Márta, a bábcsoport vezetõje, aki
kiemelte azt is: – A szülõi gárda is nagyon jól összeállt, maximálisan támogatták a gyerekeket, eljártak velünk
szerepelni, mindenben segítettek. Ez
sokat tett az egészhez. A teljes anyagi
hátteret a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár biztosította, amit
ezúton is szeretnék megköszönni Pálné
Horváth Mária igazgatónõnek. S akik a
kesztyûbábokkal életre keltették a varázslatos keleti mese figuráit, a következõk voltak: Sarlós Krisztián, Finta

Kristóf, Cziki Adrián, Nagy Stefánia,
Pápai Anna, Telek Áron, Józsa Márton,
Sándorfi Csongor, Benkõ Máté.
»REINER ANITA

Izsákfai falunap
2016 július 9. (szombat)
09.00–11.00 óra
Ügyességi vetélkedők és palacsinta–party gyerekeknek
Helyszín: a faluház parkja

15.00 óra
A felújított izsákfai evangélikus imaház avatása

16.00 óra
Falunapi köszöntők

16.15–17.00 óra
Nótaszó
Fellép: Gáborné Tengölics Erika (ének), Nagy Viktor (citera)

17.00 óra

Izsákfa – Mersevát barátságos labdarúgó mérkőzés

17.00–18.00 óra
Egy kis nosztalgia Kapui Gyulával

18.00–19.00 óra
Potyautasok zenekar műsora

19.00–20.30 óra
Zenél a Vati Country Klub

21.00–22.30 óra
A Flame zenekar műsora
A rendezvény ideje alatt ugrálóvár és pónifogat várja a gyerekeket.
A programok helyszíne az izsákfai faluház parkja,
rossz idő esetén a faluház nagyterme.
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Számára a fõzés alkotás
Már gyermekkora óta szeretett a konyhában szorgoskodni. A Jufa Vulkán Resort
konyhafõnökével, Kertész Károllyal beszélgettem a hotel étterem teraszán.

»Mesélj egy kicsit a kezdetekrõl!
– Gyermekkoromban gyakran figyeltem,
ahogy édesanyám a konyhában fõzõcskézik. Érdekesnek találtam, ahogy a
nyers alapanyagok a keze alatt átalakulnak, finom étel lesz belõlük. Amikor
aztán nyolcadikos lettem, a pályaválasztásnál sorra vettem a lehetõségeket.
Valahogy leginkább a fõzés volt, amit el
tudtam képzelni a jövõmre vonatkozóan. Így aztán Szombathelyre jelentkeztem az Orlay Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolába. Amikor végeztem, a megyében több helyen is dolgoztam: Bükön, Sárváron, Szombathelyen. Mindenhol értékes tapasztalatokkal lettem gazdagabb. Legtöbbet azonban Németországban, Stuttgartban tanultam, amikor 18 hónapig gyakornokként dolgozhattam egy étteremben.
Nagy hatást gyakorolt rám ez a pár hónap. Olyan iránymutatást adott, amit a
mai napig igyekszem tartani és átadni a
kollégáimnak, és késõbb a leendõ diákjaimat is ebbe az irányba szeretném
terelni. De kicsit elõrehaladtunk… Késõbb tehát Ausztriában dolgoztam nagyjából 15 évig, így megismerhettem az
osztrák konyhát is.
»Most itt vagy a Jufánál mint konyhafõnök. Mit jelent számodra ez a feladat?
– Igazi szakmai kihívás ez számomra, hiszen itt Magyarországon kell közös

nevezõre hoznom a magyar és az osztrák konyhát. Amikor elõször beszélgettünk errõl a lehetõségrõl Birkás Lászlóval, a Jufa Vulkán Resort igazgatójával,
elgondolkodtam azon, hogy milyen lesz
hazajönni dolgozni, ráadásul ide a
„szomszédba”. A szülõi házunk itt állt
nem messze a kemping mögött – persze
akkor még nem volt kemping – és jelenleg is közel lakom a hotelhez. A vezetõség nem árult zsákbamacskát, elmondták, mit és hogyan szeretnének: az
étlapon szereljenek az osztrák és a magyar tradicionális ételek. Ez számomra
régi vágyam beteljesülését jelentette,
hiszen Ausztriában is mindig igyekeztem
belecsempészni a magyar ízeket s az
osztrák ételek világába.
»Van hasonlóság az osztrák és a magyar
konyha ízei között?
– Igen, természetesen vannak közös
pontok, ételek. Talán még a monarchia
idejébõl és talán a földrajzi közelségbõl
fakadóan.
»Hogyan fejeznéd be a mondatot:
számomra a fõzés …?
– Kikapcsolódás. Szeretek fõzni. Egyébként azt is elárulhatom, hogy idén szeptemberben lesz 30 éve, hogy szakács
lettem. Azóta is azt gondolom, hogy jól
döntöttem.
»Otthon mit szoktál fõzni? Egyáltalán
szoktál fõzni? Neked mi a kedvenc
ételed?
– Természetesen szoktam fõzni, persze
nem mindig, mert azért az otthoni konyha a feleségem birodalma is. Azt, hogy
mit készítek, az hangulatfüggõ, de az
egészséges ételeket részesítjük elõny-

ben. Nálam nagy kedvenc a húsos ételek, saláták. És nagyon szeretem az
olasz konyhát, ami elég változatos, sokszínû. Ahogy idõsödöm, azt vettem észre, hogy egyre inkább a magyaros ételek irányába fordulok.
»A menü kialakításánál mennyire játszik
szerepet a saját ízlésvilágod és mennyire
függ a vendégek összetételétõl?
– Többféle szempontot veszünk, vettünk
figyelembe itt a Jufa Resortnál: elsõsorban arra törekszünk, hogy a tradicionális
magyar és osztrák konyha mellett egyre
inkább az egészségtudatos étrend is szerepeljen. Az alapanyagokat igyekszünk
helyi és környékbeli termelõktõl beszerezni, mert ez is az egyik alapelve a Jufának. A vendégek kérésére az idei strandszezonban már lángost is sütünk és a
grillbár kínálatát is folyamatosan bõvítjük.
»A beszélgetésünk elején említetted,
hogy leendõ diákjaid… Mit értettél ezalatt?
– Egy képzésen veszek részt, aminek az a
célja, hogy itt a Jufánál a konyhán szakoktatóként szakácsokat taníthassak. Így
lesznek diákjaim, akiknek a szakma fortélyait megtaníthatom. Már alig várom.
Ez is egy izgalmas feladat lesz.

»BL

Akadályhajtásban a dobogó legfelsõ fokán
Június 20-án délután kerestem fel otthonukban Rozmán Tímeát és családját,
akik néhány órával korábban értek haza
Mélykútról, legfrissebb megmérettetésükrõl, amelyrõl – a korábbiakhoz
hasonlóan – szintén jelentõs eredményekrõl számolhatunk be:
– A kategóriás póni junior egyes fogathajtáson indultam – kezdi rövid beszámolóját Tímea. – Összetettben másodikak lettünk, az akadályhajtást viszont sikerült megnyernünk. Mivel a lovam beteg lett, kölcsön-lovakkal indultam a
versenyen. Velük a verseny elõtt csak
háromszor tudtam edzeni.
»Honnan tudtatok hirtelen lovat szerezni a versenyzéshez?
– Sajnos, amikor hazajöttünk Lengyelországból, akkor derült ki, hogy a lovam
beteg, és hogy betegsége hosszabb le-
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folyású lesz, mert mûtétre is szorul.
Gyorsan találnunk kellett helyette más
lovat – folytatja Tímea. – Van egy nagyon régi lovas jóbarátunk – veszi át a
szót ifj. Rozmán Ferenc, Tímea édesapja
–, ifj. Jámbor Vilmos, egyes fogathajtó világbajnok, aki póni négyesben idén érte
el legnagyobb eredményét Windsorban,
ahol összetett második lett, és magától
Erzsébet királynõtõl személyesen kapta
meg a díjat. Õ sietett segítségünkre,
mert két lovat is felajánlott Timinek,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
»Mennyi idõt vett igénybe a verseny?
– Mi már szerdán lementünk, pakolás,
táborverés, edzés, csütörtökön délelõtt
állatorvosi kontroll, csütörtökön délután
volt a verseny elsõ része, a díjhajtás,
utána pénteken pihenõnk volt, ami alatt
a szombati maraton-hajtás pályájával is-

merkedtünk, majd szombat és vasárnap
folytatódott a verseny.
»Milyen céljaid vannak az idei évre?
– Idén fõ célunk a szeptember végén
rendezendõ Európa-bajnokság, oda szeretnék kijutni a két lóval, amelyekkel
most is indultam, vagy amelyikkel jobban együtt tudok majd dolgozni, de addig lesz még két válogatóverseny, ami
alapján eldöntik, hogy ki lesz benn a
magyar csapatban. Nagy esélyt látok arra, hogy bekerüljek, bízom benne, hogy
sikerül.

»LA
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Ria-ria Hungária!
A magyar válogatott eddigi szereplése
az Európa-Bajnokságon mindent visz
(jogosan) a médiában, de engedtessék
meg, hogy e hasábokon mi mégis az
idei megyei bajnokság lezárásával,
illetve a következõ idény megnyitásával foglalkozzunk. Kezdjük rögtön a
bajnokkal, a Körmend hosszas hezitálás
után végül nem vállalta az NB III-ba
való feljutáshoz szükséges osztályozó
lejátszását, így marad a megyeiben. A
19 megyei és a Budapest bajnokból,
azaz a húsz csapatból egyébként 14
vállalta az osztályozót, ami azt jelentette, hogy a sorsolás után hat szerencsés játék nélkül, a maradék négy
helyre pedig oda-visszavágó alapon
nyolc csapat döntötte el a feljutást.
Alapból idén még három 18-as csoportot (Kelet, Közép, Nyugat) tervez az
MLSZ, de a 2017/18-as bajnokságra
már a három csoport csak 16-16
együttesbõl áll, így jövõ nyár elején
minden csoportból legalább öt kiesõ
lesz. Ez a szisztéma legalábbis Vas megye szempontjából azt jelenti, hogy
gyakorlatilag rögzül az az állapot, hogy
mindig lesz 3-4 olyan rendszerint nagyobb városi csapat, akik eldöntik a
dobogós helyek sorsát és lesz a többi
induló, akik szinte külön bajnokságot
vívnak. Ezeknek a csapatoknak, de ne
legyünk szemérmesek, még a Celldömölknek is további nehézséget okoz
majd az, hogy szigorodnak az utánpótlás csapatokban való játékos szerepeltethetõség körülményei a túlkorosok
tekintetében. A Körmend visszamaradása azt is jelenti, hogy három kiesõ
van, az már a korábbi fordulókban eldõlt, hogy a Csepreg és a Táplán kiesik,
az utolsó fordulóban viszont az is, hogy
a harmadik kiesõ helyen a Kemenesalja végez. Három év elsõ osztályú tagság után búcsúzik ismét a vönöcki csapat, akik nem tudtak élni azzal a lehetõségükkel, hogy tavasszal minden
közvetlen riválisukat hazai pályán fogadhatták. Kikaptak a mögöttük végzett Táplántól, a közvetlen elõttük végzett Vasvártól és Kõszegtõl és döntetlent játszottak a torony utolsó Csep-
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reggel. Nagy kár érte, mert bármelyik
meccset lehozzák, nem kerülnek a
kiesõ helyre. Na de nézzük, akkor kik
jönnek a kiesõk helyett. Most úgy néz
ki, mind a három másodosztályú csoportból lesz, aki vállalja a megye
egyet. A szombathelyi csoportban a Ják
nagy fölénnyel (hét pont) lett bajnok,
velük és pályájukkal májusban
megismerkedhettünk egy gyõztes
mérkõzésen az ötödik Magyar Kupa
fordulóban. A körmendi csoportban az
utolsó fordulóban szerzett gyõzelmével
a Nádasd lett a bajnok, korábban õk
már szerepeltek az elsõ osztályban,
legutóbb a 2012/13-as szezonban,
amikor is mindkét mérkõzésünk velük
döntetlenre végzõdött. A sárvári csoportban a Gérce-Vásárosmiske nagyszerû 93%-os teljesítménnyel lett bajnok, de nem vállalták az osztályváltást.
Így megnyílt a lehetõség a tõlük 14
ponttal kevesebbet gyûjtõ Uraiújfalu
egy éves szünetet követõ visszatérésé-

re. Egy eredménnyel vagyunk még
adósak az idei szezonból, az U 14-es
csapat a Bajnokok tornáján a második
helyet szerezte meg, magabiztosan
verte Balhási István csapata a Szentgotthárdot, majd közvetlenül utána, pihenés nélkül a hármas torna harmadik
csapatától a Vasi Foci Akadémiától egy
szoros vereséggel kikaptak. Így is maximális gratuláció illeti õket.
És akkor az új szezon, az átigazolási
idõszak július elsejével indul és a hónap végéig tart, de az átadó egyesület
hozzájárulásával esetlegesen még augusztusban is lehet csapatot váltani. A
mérkõzések majd augusztus 6-7-ei
hétvégén Magyar Kupa fordulóval indulnak, a bajnokság elsõ fordulójára a
jelenlegi elképzelések szerint az augusztus 20-21-ei hétvégén kerül sor.
Na de addig van idõ még bõven, legalább nézhetjük az Európa-Bajnokságot
és izgulhatunk a magyarok sikeréért.
»DOTTO

A 2015-16-os idény végeredménye
1. KÖRMENDI FC

30 28

1

1

131

17

114 85

2. CELLDÖMÖLKI VSE

30 25

3

2

98

22

76 78

3. RÉPCELAKI SE

30 23

2

5

77

23

54 71

4. KIRÁLY SZE

30 14

6

10

57

43

14 48

5. JÁNOSHÁZA VSE

30 14

6

10

54

54

0 48

6. VÉP VSE

30 14

5

11

51

39

12 47

7. RUM KSC

30 13

3

14

56

60

-4 42

8. KISWIRE SZENTGOTTHÁRD VSE

30 11

6

13

49

50

-1 39

9. RÁBAPATYI KSK

30 10

3

17

33

54

-21 33

10. EGYHÁZASRÁDÓCI SE

30

8

9

13

41

68

-27 33

11. SCHOTT LUKÁCSHÁZA SE

30

8

7

15

42

59

-17 31

12. VASVÁR VSE.

30

8

5

17

41

67

-26 29

13. KÕSZEGI FC

30

8

5

17

29

75

-46 29

14. KEMENESALJA FC

30

8

3

19

30

73

-43 27

15. TÁPLÁNI KSK

30

5

9

16

33

73

-40 24

16. CSEPREGI SE

30

3

7

20

31

76

-45 16
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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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