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A piac és az alsósági központ fejleszté-
se, intézményi átalakítások és a Vul -
kánpark melletti turisztikai célú beru-
házás támogatásáról is beszámoltak
azon a sajtótájékoztatón, amelyet má-
jus 2-án tartottak a Megyeházán. Több
mint félmilliárd forint jut a celldömölki
fejlesztésekre a TOP-ból.

A Területi Operatív Program (TOP) elsõ
körben nyertes Vas megyei pályázatait
hirdették ki a közelmúltban, a pozitív
döntések beharangozóját Majthényi
László megyei közgyûlési elnök kö -
szön tõje nyitotta meg. A programra hi-
vatalosak voltak a vasi városok vezetõi,
Celldömölköt Fehér László polgármes-
ter, Söptei Józsefné alpolgármester és
Farkas Gábor jegyzõ képviselték. Az
összesen 21 milliárd forintos keret -
összegbõl most 11,6 milliárd forint sor-
sáról született döntés, 104 projekt
nyert támogatást, emelte ki Majthényi
László. Az egyes választókörzeteket
érintõ pályázatokról az országgyûlési
képviselõk tájékoztatták a meghí vot -
takat, a Celldömölköt is érintõ fejlesz -
té sekrõl Ágh Péter számolt be. A me -
gyei közgyûlés vezetõi, az ország -
gyûlési képviselõ és a városvezetés
együttmûködését hangsúlyozta Fehér
László, amikor megköszönte a város ér-
dekében nyújtott támogatást Ágh Pé -
ternek és Majthényi Lászlónak. A vá-
lasztókörzet 77 településére – amely -
bõl 7 városi ranggal bír – 4,8 milliárd
forint jut, Celldömölk ezen összegbõl
több mint 500 millió forintot kap a
különbözõ fejlesztésekre.
„Az átgondolt tervezés és az alapos
elõkészítõ munka meghozta az ered-
ményt, hiszen a hat pályázat olyan be-
ruházásokat takar, amelyek a városban
élõk, az intézményeket használók kö-
rülményeit javítják, emellett turiszti -
kailag is tovább fejlõdhet Celldömölk”
– húzta alá a városvezetõ.
A döntés értelmében 154 millió forint
jut a Koptik Odó utcai helyi piac infra -
strukturális fejlesztésére, ami a koráb-
ban megkezdett városmag-rehabilitá-
ció foly tatása. Az önkormányzat célja
azonban nem csak az egységes város-
kép megteremtése, hiszen a piac fej -
lesztésével annak mûködési feltételeit
javítják. Emellett a celli piacnak me-
gyeszerte és a megyehatárokon túl is
híre van, a beruházással turisztikai
vonzerõvé is kívánják emelni a helyi
piacot. A fejlesztésre elõkészülve a
terület közmûcseréi már zajlanak. A
beruházás tartalmazza egyrészt a piac

jelenlegi épületének felújítását, az asz-
faltos burkolat helyett új térköves bur-
kolatot alakítanak ki, megújul a közvi-
lágítás, és új zöldfelület is lesz.
Az alsósági városrész is megújulhat, 95
millió forintból valósul meg a telepü-
lésrész központjának átalakítása. A
Hegyi utcától a Béke utcáig tartó terü-
leten díszteret, játszótéri elemekkel
bõvített zöldfelületet alakítanak ki. A
helyi termékek számára termelõi piac
létesül, korszerû, fedett buszváró épül,
21 gépkocsi parkolását biztosító, térkõ
burkolatú parkolófelületet alakítanak
ki, befedik a nyílt csapadékvíz-elvezetõ
árkokat.

Turisztikailag fontos a Vas-paripán a
vulkánhoz elnevezésû projekt, amely
harmadik ütemét jelenti a Ság hegy
alatti terület fejlesztésének. Mint emlé -
kezetes, elsõként a tartalékgazdálko-
dási raktárbázist bontatta le a város
egy barnamezõs beruházást tartalma-
zó sikeres pályázat eredményeként.
2013-ra szintén európai uniós támoga-
tást felhasználva megépült a Kemenes
Vulkánpark, most pedig a mellette lévõ
terület fejlesztése a cél. A projekt tar-
talmazza a celldömölki vasúti hagyo-
mányokon alapuló interaktív vasúti be-
mutatóhely, valamint a Vas megyei te-
matikus lovas túraútvonal egyik fõ ál-
lomásának létrehozását. A két fõ hely-
szín között közös kiszolgáló létesítmé-
nyeket, parkolót, tematikus játszóteret
alakítanak ki. A vulkanizmus bemuta-
tására szolgáló Kemenes Vulkánpark
kínálata ezzel két olyan elemmel bõ -
vül, amely újabb célközönséget szólít
meg. A projekt összköltsége 220 millió
forint lesz.

Összesen 90 millió forint jut ebben a
körben intézmények átalakítására, fel-
újítására. Az egykori Eötvös iskolai
konyhát közétkeztetést ellátó konyhá-
vá kívánja fejleszteni az önkormányzat,
erre 50 millió forintot nyert. A városi
óvoda Vörösmarty utcai tagóvodáját 16
millió forintból fejleszti, ami tartal -
mazza a fûtés korszerûsítését, azaz a
bölcsõdérõl leválasztják a távvezeté-
ket, a felesleges földalatti vezetéket
kiváltva csökkentik a fûtési költ sé -
geket. A bölcsõde fejlesztése sem ma-
rad ki, 24 millió forintból egyebek
mellett egy csoportszobával bõvítik a
kisgyermekeket fogadó intézményt.
Celldömölk emellett részese azon pá-
lyázatnak, amely a megye kerékpáros
turizmusának fejlesztését szolgálja:

300 millió forintot szánnak a gyógy -
fürdõket összekötõ kerékpárút kialakí-
tására, a projekt gazdája a Vas Megyei
Önkormányzat.
Az eredményekhez a polgármester
hozzátette, hogy már korábban is szü -
lettek fejlesztéseket érintõ döntések,
amelyek ugyan még nem kezdõdtek
meg, de a 2014–2020-as európai uniós
fejlesztési ciklus részei, így döntés szü-
letett az izsákfai szennyvíztisztító 400
milliós támogatásáról, valamint 110
mil lió forintot nyertek hátrányos hely -
zetûek felzárkóztatási programjára.
A városvezetõ a támogatásokat érintõ
bejelentések kapcsán elmondta, hogy
a támogatási összeg felhasználása
2020-ig tartó pályázati ciklusra szól.
Természetesen a celldömölki városve-
zetés igyekszik azon lenni, hogy az
elkövetkezõ évben a megvalósítás is
megtörténjen, de mivel a támogatási
pénzek ütemezve érkeznek, várható,
hogy egyes projektek nem azonnal va-
lósulnak meg. »ÚK

Topon van Celldömölk

MAJTHÉNYI LÁSZLÓ, FEHÉR LÁSZLÓ ÉS ÁGH PÉTER
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A szombathelyi Markusovszky Egye -
temi Oktatókórházhoz tartozó cell dö -
mölki kórház vezetõsége, a városveze-
tés és a térségben orvosi ügyeletet el-
látó szakorvosok között tárgyalás zaj-
lott május 3-án, melynek eredménye-
ként az orvosi ügyelet május 8-tól a
rendelõintézet sebészeti részlegén fo-
gadja a betegeket.

A találkozó után Prof. Dr. Nagy Lajos
fõigazgató elmondta, hogy ideiglenes
elsõ lépésként a sürgõsségi betegellá-
tásban annyi változás történt, hogy az
alapellátási ügyelet, mely eddig a kór-
ház melletti épületben volt elérhetõ,
beköltözött a kórház területére. „Az új
helyzet a kórház mûködésében nem
okoz lényeges változást, ugyanakkor
az ügyeleti alapellátás rendelkezésére
állnak majd azok a diagnosztikus lehe -
tõségek, melyek eddig csak a kórház
számára voltak elérhetõk. Hangsú -
lyoznám azonban, hogy ez egy nagyon
ideiglenes megoldás. Végleges megol -
dás ként a rendelõintézet fizioterápiás
osztályán fogunk egy olyan részleget
kialakítani, ahol az ügyeleti alapellátás
a mentõszolgálattal együttmûködve,
integráltan tud majd részt venni a
kórház sürgõsségi betegellátásában.
Ehhez azonban olyan építészeti beru-
házásokra van szükség, mely jónéhány
hónapot igénybe fog még venni” –
hangsúlyozta a fõigazgató, majd
kiemelte, hogy ez egy szükségszerû
megoldás. A következõ hónapokban a
mindössze egy éve átadott rendelõ in -
tézet fizioterápiás részlege kerül majd
átalakításra, hogy minden igényt
kielégítõen, a megfelelõ felszerelé -
sekkel és mûszerekkel ellátva biztosít -
son a sürgõsségi betegellátáshoz szük-
séges feltételeket.
Az áthelyezésrõl Fehér László polgár-
mester így nyilatkozott: „Ahogy az a
város lakossága elõtt közismert, Cell -
dömölkön elõször megszûnt az 50 ak-
tív ellátású ágy, és a kórház a Mar -
kusovszky kórház tagintézményévé
vált. Ez nem volt egy egyszerû folya-
mat, mi, celldömölkiek sokan éreztük
úgy, tennünk kell azért, hogy a város-
ban, Kemenesalján önálló, aktív ellá -
tású kórház mûködhessen. Ezért is kez-
deményeztük 2016-ban az aláírás -
gyûjtést, melyhez késõbb a Kuthi Lász -
ló által vezetett facebook-csoport is
csatlakozott. A celldömölki kórház in-
tegrációjáról szóló miniszteri határozat
után pedig természetesen azonnal tár-
gyalásokat kezdtünk a Markusovszky

kórház vezetõségével, hogy az új hely-
zet ellenére a celldömölki kórház a
legkedvezõbb feltételekkel mûköd -
hessen tovább. Ezek alapján született
többek között az a döntés is, hogy
Celldömölkön kialakításra kerül majd
egy 15 ágyas aktív belgyógyászati fek -
võbeteg-ellátást végzõ részleg, vala -
mint felvetõdött az is, hogy az ügyele-
ti alapellátás átkerül a kórház területé-
re. Ennek eredményeként költözött be
az orvosi ügyelet az új rendelõ -
intézetbe, a sebészeti részlegre, majd
miután a fizioterápiás osztály átkerül
az egykori gazdasági épületbe, utána
annak helyén kerül majd vég leges
elhelyezésre a sürgõsségi betegellátás.
Ez szakmai szempontból mindenképp
kedvezõ, hiszen a kórház eszközparkja
szélesebb körû betegellátást tesz majd
lehetõvé.”
Így, bár az orvosi ügyelet ideiglenes el-
helyezése átmenetileg okozhat ké-
nyelmetlenségeket a lakosság számá-
ra, hosszú távon azonban az integráció
az ellátásra szorulók még teljesebb,
még gyorsabb és még színvonalasabb
ellátását szolgálja majd.
„Évek óta gondot jelent még Celldö -
mölkön az esetkocsi hiánya, mellyel
kapcsolatban a mai napig zajlanak tár-
gyalások” – tette hozzá a polgármes-
ter. „Tudni kell azonban, hogy jelenleg
a sürgõsségi mentõautó szolgálatba
állítása elsõsorban nem az anyagi fel-
tételek miatt nem valósulhat meg,
hiszen az új mentõautó átalakítása
esetkocsivá körülbelül 10 millió forint-
ból megvalósítható volna, azonban to-
vábbra sem adottak a személyi
feltételek. Hiszen egy mentõkocsi sze -
mélyzetében a mentõgépkocsi-vezetõ
és a mentõápoló mellett egy mentõ -
tisztnek vagy mentõorvosnak is szolgá-
latot kellene teljesítenie, ráadásul 24
órás készenlétben. Mindezeket figye-
lembe véve úgy gondolom, hogy ha-
bár mi, celldömölkiek mindannyian azt
szeretnénk, hogy a városban önálló
kórház mûködjön, aktív sebészettel,

belgyógyászattal és nõgyógyászattal,
azonban egyelõre ez volt a legtöbb,
amit megtehettünk a térség egészség-
ügye érdekében. A város vezetése ne-
vében – dr. Kovács Zoltán képviselõtár -
sammal együtt, aki személyesen is
érintett az orvosi ügyelet áthelyezésé-
ben, és szintén kifejezte aggályait az
átmeneti megoldást illetõen – ezúton
is kérem a lakosság türelmét és meg-
értését. Bízunk abban, hogy ez a
megoldás a késõbbiekben egy maga -
sabb szintû ellátást eredményez majd
a lakosság számára.”
Dr. Kovács Zoltán kiemelte, hogy várat-
lanul érte a központi ügyelet áthe lye -
zése a rendelõintézet épületébe: „Ez a
váratlanság, mondhatni ad hoc jelleg
jelentõs – nem helyi – politikai nyomás
hatására alakult ki. A közös rendelõ,
valamint a fizioterápiás részlegben
kialakított pihenõhelyiségek, a ’közös
lónak túros a háta’ közmondás elvén
mûködnek. Nagyon sok a súrlódási
pont, amiket tõlünk telhetõen igyek-
szünk elhárítani, bízva abban, hogy a
fõigazgató úr és polgármester úr által
említett változtatások mielõbb elké-
szülnek, és újra csak a betegek ellátá-
sára kell majd összpontosítanunk.
Ebben a felemás helyzetben az adek -
vát betegellátás mellett fõ feladatunk-
nak kell tekintenünk a sebészeti rende -
lõ sterilitásának a megõrzését, meg -
elõ zendõ a nozosomiális fertõzések ki -
alakulását.”
A sürgõsségi betegellátás ettõl függet-
lenül természetesen a megszokott
idõintervallumban, tehát hétköznap
délután négytõl reggel fél nyolcig, va-
lamint hétvégén egész nap zajlik majd.

»NÉMETH NÓRA

Új helyre költözött az orvosi ügyelet

Értesítés
Celldömölk Város Önkormány-
zata haszonbérbeadás céljából
hir deti a tulajdonát képe zõ
Celldömölk, Jókai utca 0437/
13. hrsz-ú, 5646 m2 szán tó
meg ne ve zésû ingatlant.
Bérleti díja: 38.682 Ft+ÁFA/év
Ajánlatok benyújtási határide-
je: 2017. május 31.
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Bár ez év januárjától megszûnt a közös
fürdõmûködtetés az önkormányzat és
a JUFA között, sikerült olyan megálla-
podást kötni a továbbiakra, mely mind-
két fél megelégedésére szolgál. A sza-
unát a JUFA, a gyerekvilágot az önkor-
mányzati kft. üzemelteti tovább.

2012 júliusától mûködtette közösen
Celldömölk Város Önkormányzata és a
Jufa Ungarn Kft. a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõt, s ezzel egyidejûleg
kezd te meg szálláshely-fejlesztését az
osztrák tulajdonú cég. A szálloda és
kemping építéséhez 250 millió forint
plusz áfa összegért vásároltak 6,2 hek-
tár földterületet az önkormányzattól.
Az együttmûködés nagymértékû fej-
lesztésekhez vezetett. A JUFA 2,2 milli-
árd forintból épített egy négycsillagos
szállodát és egy szintén négycsillagos
kempinget. 700 millió forintból a fürdõ
fejlesztése is megvalósult, utóbbiból az
önkormányzat is kivette a részét.
Ennek részeként újult meg a fürdõ, va-
lamint a JUFA pályázata során épült
meg a szauna- és a gyerekvilág.
Tavaly decemberben a JUFA kiszállt a
fürdõ közös üzemeltetésébõl, mivel
mind az anyagi, mind a humán erõ -
forrásokat a szálloda és kemping mû -
köd tetésére, valamint a további fej-

lesztésekre szeretnék fordítani. A közös
üzemeltetés ideje alatt a JUFA Kft.
mint egy 263 millió forint veszteséget
pótolt. Múlt év decemberében tehát az
önkormányzat visszavásárolta a 49%-
os tulajdonrészt a közös kft.-bõl. A
városvezetésbõl Fehér László polgár-
mester, Söptei Józsefné alpolgármester
és Farkas Gábor jegyzõ – többször
egyez tettek az osztrák cégtulajdono-
sokkal. A többfordulós egyez te té sek -
nek köszönhetõen májustól lépett élet-
be egy új megállapodás – tájékoztat
Farkas Gábor. Ennek egyik pontja, hogy
a fedett gyerekrészleget – bár a JUFA
tulajdonában van – a város üzemelteti.
Bérletként ötmillió forintot fizet, míg az
üzemeltetésért 8,5 millió forintot kap a
város. A másik pont a szauna-világ
üzemeltetésére vonatkozik. A szaunát
a JUFA mûködteti, de a fürdõ recepció-
ján továbbra is lehet jegyet vásárolni.
A belépõdíjak kérdésében is sikerült
megegyezni. A JUFA minden 6 év felet-
ti szállodai vendége után – akár igény -
be veszi a fürdõt, akár nem – meg fizeti
a celldömölkiekre vonatkozó árú belé -
põket, a kempingben megszálló ven-
dégek után  negyedével csökkentett
árú jegyet vásárolnak. Elõzetes számí-
tások szerint ez 36 millió forint be -
vételt jelent évente a fürdõnek. A tíz

évre szóló megállapodásba bele fog lal -
ták azt is, hogy a fürdõn lévõ vendég-
látóegységeket a JUFA üzemelteti, de
az önkormányzat ragaszkodott ahhoz,
hogy olyan árakat határozzanak meg,
amelyek versenyképesek a környékbeli
fürdõk áraival.
Sokat lendített a városunk turizmusán
a JUFA megjelenése, a szálloda és a
kemping létesítése – emelte ki Fehér
László. Míg 2013-ban 9 és félezer volt
a vendégéjszakák száma, addig 2016-
ban több mint 45 ezer szállóvendég
volt a városban, minek nyomán az ide-
genforgalmi adó 1,7 millió forintról
11,7 millió forintra nõtt. A polgár mes -
ter hozzáfûzte: nagyon örül a tervbe
vett szálláshely-fejlesztéseknek, a ha -
zai befektetõk által létesítendõ mobil -
há zaknak és a kínai befektetõk által
tervezett apartmanoknak.

»ÚK

Megállapodás mindenki megelégedésére

Újabb turisztikai fejlesztés indult a cell-
dömölki Jufa Hotel területén a Vasi
Consulting Kft. és ügyvezetõje, Rudolf
Wiedner közremûködésével. A turiz-
mus fellendítésének céljából a közel -
jövõben 16 mobilház kerül kialakításra
a szállodához tartozó kempingben,
bõvítve a szálloda arculatát, valamint a
celldömölki szálláslehetõségek palettá-
ját. A projekt bejelentésére és nyitó-
rendezvényére május 2-án került sor.

A projektnyitó keretében Majthényi
László megyei elnök méltatta azt az
utat, amelyet Celldömölk az elmúlt 15
évben bejárt, kiemelve annak a válla-
lásnak a nehézségét, hogy a város egy-
kori vasúti csomópontból egy nem csak
helyi, de megyei és országos szin ten is
jelentõs idegenforgalmi állo más sá fej -
lõd jön. Köszöntõjében elmondta, Cell -
dö  mölk Vas Megye turisztikailag fehér
foltja volt a 2000-es évek elejéig. 2005-
ben viszont elindult az Önkormányzat
segítségével a város és a kistérség a

turisztikai fejlõdés útján, amelynek kö -
szönhetõen a várost mára gyógy hellyé
is minõsítették. Így a vulkanikus Ság
hegy térsége, valamint a helyi TDM-nek
köszönhetõen a Vul kán ság brand felke-
rülhetett a turisztikai desztinációk tér-
képére. Söptei Józsefné alpolgármes ter
köszöntõjében szintén Celldömölk fejlõ -
désének mértékét vette számba, meg-
jegyezve, hogy a fejlesztések koránt-
sem értek véget, hiszen a közelmúltban
a város újabb turisztikai pályázata ka-
pott pozitív elbírálást. 
A város 2005-ben nyitotta meg ter mál -
vizes gyógyfür dõ jét, a Vulkán Gyógy- és
Él mény fürdõt, amelyet az évek alatt
több ütemben fejlesztett a város
önkormány zata. Majd 2012-ben a
hosszú múltra visszatekintõ sikeres
osztrák szállodalánc, a gyermek- és ifjú-
ságbarát JUFA elkezdte építeni Cell -
dömölkön az elsõ magyarországi szállo-
dakomplexumát, amelynek keretében a
Vulkán Gyógy- és Élményfür dõ höz épült
a négy csil lagos minõségû szálloda, a 4

hektáros kemping, a mû füves focipálya,
valamint a fürdõ is átépítésre, moderni-
zálásra került. Így az elmúlt évtizedben
Celldö mölkön több mint 10 milliárdos
turisztikai fejlesztés történt. A projekt-
nyitón Rudolf Wiedner ügyve zetõ beje-
lentette, ezt a fejlesztést tovább víve,
valamint tapasztalva a kem pingezõ
vendégek igényeit, a Vasi Consulting
Kft. 16 darab 4 fõs mobilházat kíván te-
lepíteni a JUFA Hotel kempingjébe. A tá-
jékoztató során a 30 m2 alapterületû
mobilházak látványtervei is bemutatás-
ra kerül tek, az összesen 64 fõ befoga-
dására alkalmas épületek teljes felsze-
reltséggel, konyhasarokkal, vizesblokkal
áll nak majd a vendégek rendel ke zé -
sére. A fejlesztés kezde mé nyezõi bíznak
abban, hogy az egyébként is pozitív
statisztikákat mutató szál loda és kem-
ping így csak még nagyobb kihasznált-
sággal és még ma gasabb vendég éj -
szaka-számmal mû köd het majd a késõ -
b biek ben.

»NÉMETH N.

Projektnyitó a Jufa kempingjében

FÜRSTENFELDBEN A JUFA-SZÁLLODÁK ÉVES BESZÁMOLÓJÁN

ÍRTÁK ALÁ A MEGÁLLAPODÁST
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Ismét elérkezett a május, és ezzel
együtt diákok újabb csoportjának zárult
le egy korszak az életében. 

Péntek délután a SZMSZC Eötvös Loránd
Szakgim náziuma és Szakközépiskolája
három végzõs osztálya intett búcsút al-
ma materének. Az ünnepélyes rendez-
vényre az intézmény tornacsarnokában
került sor, ahova az utolsó osztályfõ -
nöki óra után, az iskolát még egyszer
utoljára végigjárva vonultak fel az
érettségi elõtt álló fiatalok. A ballagási
ceremónia szavalattal vette kezdetét, a
tanulóközösség nevében Bárány Dávid
búcsúzott a végzõs osztályoktól. Majd a
város nevében Fehér László polgár -
mes ter köszöntötte a ballagó diákokat:
– Eljött a mai nap, amely mind -
annyiunk életében fontos idõt jelez.
Nem azért fontos, mert az elõttünk álló
végzõs diákok miatt díszbe öltözött az
iskola, azért fontos, mert a ballagó
diákok életének egy jelentõs szakasza
befejezõdött, ma õket ünnepeljük.
Amint a pedagógus költõ írta: „Te vagy
az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz
a világban. Te vagy az, aki észreveszi
az élet apró szépségeit, te segítesz jó
szívvel, ahol éppen kell, általad lesz ez
a világ még szebb és jobb. Mi legfel-
jebb csak segítünk neked.”
A polgármester köszöntõje után az itt
maradó 11. osztályok nevében Bár -
dossy Cintia búcsúzott a végzõsöktõl,
majd a ballagók képviseletében Élõ
Hajnalka osztotta meg gondolatait az
ünnepség résztvevõivel: „Az ember
éle tének vannak kiemelkedõ esemé-
nyei, felejthetetlen állomásai, amelyek

emlékezetesek maradnak egész éle -
tünkben. Egy ilyen ünnepélyes pillanat
részesei vagyunk most is. Várva várt,
mégis nehéz nap számunkra a mai.
Néhány évvel ezelõtt még irigykedve
néztük idõsebb diáktársainkat ballagá-
sukkor. Akkor még nem gondoltunk ar-
ra, hogy ez a nap egyszer számunkra is
elérkezik.” A beszédeket követõen az
iskola hagyományaihoz hûen a végzõs

évfolyamok évszámmal ellátott szala-
got kötöttek az iskola zászlójára, majd
átadták az õket követõ évfolyamok
képviselõinek. Végül Soós Andrea, az
intézmény vezetõje búcsúzott a balla-
gó négy osztálytól. „Február 11-én,
amikor ünneplõbe öltözve vonultak fel
végzõs diákjaink a szalagavatón, hogy
átvegyék a középiskolai évek kezdetét
és végét végzõ szalagot, büszkeséggel
töltött el bennünket, hogy megosztot-
ták velünk is a pillanatot. Az akkor el -
kezdõdött jelképes felnõtté avatási
szertartást a mai nappal a ballagás, az
elkövetkezendõ hetekben az érettségi
vagy a szakmai vizsga, majd a bankett
zárja le. A jeles napokat a rendszeres
ismétlõdés, a megszokott külsõségek,
a nagy alkalomra készülõ közösség
összetartó ereje emeli nagyszerûvé.” A
ballagási ünnepély keretében a város
önkormányzata és az iskola tanári kara
búcsúztatta Ambrusné Somogyi Zita
pedagógust, majd a ballagó diákok
eredményeinek elismeréseként jutal-
mak átadásával zárult az Eötvös szak-
középiskola 2017-es ballagási rendez -
vénye.

Május 6-án délelõtt a Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium udvara is be-
népesült, mikor az intézmény vég zõs
osztályának tanulói vettek búcsút alma
materüktõl. A hagyományokhoz hûen
a 12. A osztály tanulói osztályfõ nökük
kíséretében sorakoztak fel az intéz-
mény zászlója mögött, hogy utoljára
végigjárva az épületet, búcsúdalokat
énekelve érkezzenek meg az õket fo-
gadó, szép számban megjelent roko -
nok és ismerõsök közé. A himnusz el-
hangzása után az iskola maradó diákjai
nevében Horváth Flóra 11. osztályos
ta nuló köszöntötte a ballagókat, és
em lékeztette õket a négy év alatt átélt
élményekre, kérve õket arra, mindig
emlékezzenek rá, honnan is jöttek. A
végzõsök gondolatait Németh Laura
Asztrid öntötte szavakba, megköszön-
ve többek között a tanári kar nevelõ
munkáját. „Most a rendezõ megváltoz-
tatja körülöttünk a díszletet. Lassan

szét húzzák a függönyt, s indul a követ -
kezõ felvonás, melyben mindenki fõ -
sze replõként játszik az emberiség me-
séjében, napról napra. Hiszen életünk
során több szerepet is kapunk, melyek
során folyamatosan, alig észre ve -
hetõen, de változunk.” A kirepülõk
beszédét követõen Sipos Tibor igazga-
tó vette át a szót, aki az egész tanári
kar nevében búcsúzott a diákoktól,
felidézve a végzõsök berzsenyis
éveinek elsõ pillanatait.
„Minden szónok, aki egy ilyen kiemel -
kedõ eseményen lehetõséget kap arra,
hogy szóljon az egybegyûltekhez, vala-
milyen szempontból ismeri azt a kö-
zösséget. A mi közös történetünk az itt
álló végzõs diákokkal 2013-ban kez -
dõdött. Az akkor hozzánk beiratkozott
elsõs gimnazistákat Obráz István tanár
úr várta izgalommal, aki újdonsült
osztályfõnökként egy új szerepkörben
is bemutatkozott iskolánkban.” Az
igazgató beszédét követõen a város
önkormányzata nevében Söptei Jó -
zsefné alpolgármester mondta el be-
szédét, kitérve az ifjúkor szépségeire,
valamint a felnõtt nemzedék elõtt álló
lehetõségekre. A Sárvári Tankerületi
Központ nevében Rozmán László igaz-
gató fogalmazta meg gondolatait, és
biztatta a ballagókat, hogy az eddig
elvégzett munkájuk a jövõben több-
szörösen megtérül. „Nehéz bármit az
elhangzottakhoz hozzátenni, hiszen az
érzelmek hullámzása, a mai nap ihle-
tett pillanatai, azok még az ilyen ruti-
nos szónokot is nehéz feladat elé állít-
ják. Aztán kisegítenek az emlékek,
amelyek majd mindig ki fogják segí -
teni Önöket is. Kedvenc költõm, Dobai
Péter írja egy helyütt: Az emlékek
titkos hajtómûvek, függetlenül attól,
hogy minek az emlékei, és kié.” A
világi vezetõk után az egyházak
képviselõi is búcsúztatták a végzõ -
söket, majd zászlóátadással, végül pe-
dig a jutalmak átadásával zárult a
Berzsenyi Dániel Gimnázium ballagási
ünnepsége.

»NÉMETH NÓRA

Ballagási ceremóniákkal kezdõdött a május
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Tavasz a szõlõben
Néhány hete két rangos borversenyen
is szép sikereket értek el a Ság hegyi
boros gazdák. Errõl és a tavaszi szél -
sõséges idõjárás hatásáról beszélget-
tünk Danka Imrével, a Somló-Ság hegy-
Kissomló hegyközség alelnökével.

»Április 24-én és május 2-án is jól sze-
repeltek a Sághegyi fehér borok.
Mesélj egy kicsit a versenyekrõl! 
– Április 24-én Kõszegen, a Szõlõ Jö vés -
nek Könyve programsorozat keretein
belül került soraz egyik borversenyre:
itt két aranyérmet, négy ezüst- és egy
bronzérmet sikerült elhoznunk. A me-
gyei megmérettetésre 93 bor érkezett,
melyet több mint 30 neves borász
zsûrizett dr. Kállay Miklós professzor,
egy kori tanszék vezetõ segítségével.
Aranyérmes lett Fehér Csa ba Olasz riz -
lingje 2016-os fehérbor kategóriában
és az én Sauvig non Blanc 2005-ös bo-
rom fehér óbor kategóriában. Ezüs -
térmes lett Fehér Csaba Attila K und K
Cuvée 2016-os fehérbor kategóriában
és Fehér Csaba Attila Olasz rizling 2015,
Pátria 2015, az én Olasz rizling 2015 és
a Sauvignon Blanc 2015 borok fehér
óbor kategóriában. Bronz érmes lett
Horváth András Cuvée bora. A Nagy-
Somlói Borvidék Hegy községe május 2-
án rendezett borversenyének ered-
ményhirdetése a Krein bacher Pin cé -

szetben zajlott Som ló vásárhelyen. Itt
hat ezüstérmet, és két bronzérmet, va-
lamint oklevelet és két különdíjat sike-
rült elhoznunk. Ezüst érmes borok: Fehér
Csaba Attila Pátria 2015 és Olaszrizling
2016, Kovács Béla: Pátria 2016 és
Olasz rizling 2016, valamint az én ve-
gyes fehér 2016 és Olaszrizling 2015
boraim. Ok le velet kapott Kovács Béla
Hársle velûje. Különdíjat kaptunk Fehér
Csaba és én.
»Az eredmények önmagukért beszél-
nek, elmondhatjuk, hogy a tavalyi év
sikeres volt. Milyen termésre számít-
hatunk idén? 
– A 2016–17-es téli fagyok nem okoz -
tak különösebb kárt a szõlõkben, a be -
érett szõlõvesszõkön a rügyek sem ká -
ro sodtak. A szõlõsgazdák a megfe lelõ
idõben végezték a tavaszi met szést. A

korai meleg idõnek köszön hetõen 2-3
héttel elõbb kezdõdött el a rügy fa -
kadás. A szélsõséges idõjárás azon ban,
a tavaszi fagyok nagy kárt okoztak a
szõlõkben és a gyümöl csösökben is. A
fagykár az elsõdleges vizsgálatok sze-
rint mintegy 10-15%-os. Emellett a vi -
harkár is jelentõs: a fejlett szõ lõ haj tá -
sokat meggyötörte az erõs szél. 
»Mely területek és milyen fajták káro-
sodtak leginkább?
– Az az igazság, hogy a fagy és a viha-
rok nem válogattak a fajták és a hegy
területei között. Szinte minden terüle-
ten és fajtánál megjelent a fagykár.
Mint említettem, a gyümölcsösöket
sem kímélte az idõjárás. A diófákat
viselte meg leginkább ez az idõszak.
Hogy mekkora károkat okozott, az
majd a késõbbiekben derül ki. »BL
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A Magyar Drámapedagógiai Társaság a
megyei szervezõ intézményekkel és
szervezetekkel együttmûködve 2015-
ben huszonnegyedik alkalommal hir-
dette és szervezte meg a Weöres Sán -
dor Országos Gyermekszínjátszó Talál -
kozót.

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet a Ma -
gyar Drámapedagógiai Társasággal
együtt mûködve 26. alkalommal hirdet-
te meg a Weöres Sándor Országos
Gyer mekszínjátszó Találkozó Vas me-
gyei bemutatóját, melynek immár har-
madik alkalommal Celldömölk, illetve a
Soltis Lajos Színház adott otthont.
Ahogy az a találkozókon rendszeresen
elhangzik, napjainkban a gyermekszín-
játszó csoportok közösségi léte, együt-
tes tevékenysége a szociális fejlõdést,
a személyiség érését, a társadalomban
betöltött szerep elsajátításának kreatív
formáit teszi lehetõvé. Épp ezért a tár-
sulatok célja olyan kulturált, ismere-
tekkel bíró, kreatív, rugalmas, empati-
kus, érvényes és értékes megnyilvánu-
lásokra képes gyermekek nevelése,
akik a gyermekszínjátszás adta élmé-

nyek segítségével az értékközpontú,
erõszakmentes és toleráns társadalom
létrehozásában vállalhatnak fontos
szerepet. A magyar gyermekszínját -
szók felmenõ rendszerû találkozójára
azok a csoportok nevezhettek, amely-
nek tagjai legalább 80%-ban 6-15 év
közötti, tehát általános iskolás diákok.
A találkozóra mûfaji és tematikai meg-
kötés nélkül zajlott a nevezés. Az ápri-
lis 26-i Vas megyei bemutató megnyi-
tójára a kamaraszínházban került sor,
ahol a város nevében Tulok Gabriella
közmûve lõ dési szakreferens köszöntöt-
te a meg je lenteket. A megnyitót köve -
tõen elsõ ként a Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola színjátszó csoportja lé-
pett színpadra az Én elmentem a vá -
sárba címû színes jelenettel. A mûvé -
szeti iskolát is mûködtetõ Soltis Színház

gyerekstúdiója Berg Judit nyomán: a
Rumini a Ferrit-szigeten címû elõadást
vitte színre, ahol Ruminit ezút tal a
gonosz pillangóirálynõ ejti foglyul, ám
természetesen a darab végén ismét
minden jóra fordul. Habár a „kisCRAZY -
színészeknek ez volt az elsõ bemutat -
ko zásuk, a produkciót egybõl elismerés
fogadta. Szintén a Soltis gyerekstúdió -
sai ként a „Hápogó Soltis" ne vû csoport
A palacsintás királlyal lépett fel a
szerdai találkozón. Az erdõszentgyörgyi
Bodor Péter Mû ve lõdési Egyesülete
Lázár Ervin legismertebb karaktereit
vitte színre A sötét aranyerdõ címmel
Károly Bálint és Piller Ádám felkészí té -
sében Szász Enikõ vezetésével. Részt
vett még a találkozón a szombathelyi
Reményik Evan gé likus Általános és
Mûvészeti Iskola „Reménységek” cso-
portja, a Szelestei Iskolások Színjátszó
Köre, valamint a csehimindszenti
Pöttyös Hagyomány õrzõ Gyermek cso -
port is. Az elõadá sokat szakmai zsûri
értékelte, a találkozó végén Egerváry
György és Tóth Szilvia drámapedagó-
gusok ítélték oda a legjobbaknak járó
díjakat. »NN

Gyermekszínjátszó találkozót tartottak a Soltisnál

A Fiatal Írók Szervezete által 2016-ban
útjára indított és a Nemzeti Kulturális
Alap által támogatott vers-szimpózium
sorozat különlegességét az adja, hogy
egy-egy kortárs szerzõ költeménye,
mûcsoportja, esetleg kötete kerül
fókuszba, úgy hogy a mûvekre referáló
elõadások és a szerzõkkel történõ
beszélgetések a mûveket ihletõ rend-
hagyó, speciális helyszíneken szólalnak
meg. Elõször Térey János Zártkert címû
poémáját a Térey-család Debrecen
melletti, egykori családi kertjében tár-
gyalták; a második alkalom apropóját
Gyõrffy Ákos A hegyi füzet címû mûve
adta a börzsönyi Kisinóczi Turista ház -
ban. A harmadik állomás Kovács
András Ferenc teátrumi poémáit vette
górcsõ alá 2017 március végén, a szín-
ház világnapján a marosvásárhelyi
színházban. Április 29-én a Keme nes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára volt a
helyszíne a „Kihûlõ kõzetrétegek” cím-
mel Lanczkor Gábor sági verseirõl szer-
vezett szimpóziumnak, amelynek szín-

vonalas lebonyolítását a Vas Megyei
Könyvtárellátási Rendszer is segítette.
Lanczkor Gábor, József Attila- és Füst
Milán-díjas költõ 1981-ben született
Székesfehérvárott, de fiatalkora és ro-
konsága Vas megyéhez és Kemenes -
aljához köti. A szombathelyi Nagy Lajos
Gimnáziumban érettségizett. Ifjú évei-
nek emlékét a tavaly kiadott Szom -
bathely-regényben, az „Apás szülés”-
ben írta meg. 2011-ben megjelent
Hétsarkúkönyv címû mûvérõl így fogal-
mazott a kritikus: „A kötet legerõsebb
része a Kihûlõ kõzetrétegek címû cik-
lus, melyben érdekes poétikai-földrajzi
jelenség rajzolódik ki: a szétbányászott
Ság hegy egyszerre jelenik meg mint a
gyermekkor helyszíne, természeti
elem, nyersanyagforrás, tájseb, talált
mûalkotás, kijelölt díszlet, a kikapart
lélek szimbóluma.” Lanczkor Gábor
családjával a Káli-medencében, Bala -
ton henyén egy bazaltvulkán szom -
széd ságában él. 
A költõ Ság-verseinek mélyrétegeivel
kapcsolatos kérdésekre keresték a vá -

la szokat a szimpózium elõadói: Har -
math Artemisz és Németh Zoltán iro-
dalomtörténészek, valamint ezt köve -
tõen a trialógus résztvevõi: Lancz kor
Gábor, Térey János költõ és Korpa Ta -
más, a FISZ társelnöke. A színvonalas
diskurzus során olyan, több szempont-
ból is telitalálatnak tekinthetõ megál-
lapítások hangzottak el, mint például
Térey Jánosé, aki Lanczkor Gábor vallo-
másos hegy-élményét „személyes Tria -
non”-nak aposztrofálta. Az esemény
szimbolikus zárásaként került sor
Lanczkor Gábor zenés-gitáros perfor-
manszára a sokat látott tanúhegyen,
amelynek felfedezése az este folya-
mán a vendégek többsége számára
igazi természeti és kulturális élményt
jelentett.

»NÉMETH TIBOR

Szimpózium Lanczkor Gábor Ság hegyi verseirõl
A hiány mint személyes Trianon

KORPA TAMÁS, LANCZ KOR GÁBOR, TÉREY JÁNOS
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A Celldömölki Makett Klub immár ha -
gyományszerûen rendezi meg minden
év májusában az országos hírû városi
makett-találkozót, a Celldömölki Ma kett
Kiállítást és Versenyt. Erre idén, május
12-14-e között már nyolcadszor került
sor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtárban. A hétvégén az aula szí-
nültig telt színvonalasabbnál
színvonalasabb alkotásokkal, repülõk és
helikopterek, harcjármûvek és polgári
autók, hajók és tankok, sci-fi és fantasy
figurák töltötték be a kiállítóteret.

– Most már elmondható, hogy valóban
országos hírûvé vált a rendezvényünk,
hiszen valóban az ország egész terü le -
térõl jönnek versenyzõk és kiállítók –
mondta el Géczy Zoltán, a Celldömölki
Makett Klub vezetõségi tagja. – Idén is
rengeteg munkadarab érkezett a ver -
senyre, csakúgy, mint az elõzõ évek -
ben, azonban a minõségben látványos
a javulás. Számos olyan alkotás van az
asztalokon, melyek nemzetközi verse-
nyeken is szerepeltek már.
Géczy Zoltán hozzátette, sajnálatos mó-
don idén viszonylag kevés nevezés ér-
kezett be hozzájuk ifjúsági és gyermek

kategóriában, épp ezért céljuk, hogy ki-
csit jobban bevonják a fiatalokat is a
makettezésbe. És a fiatalok érdek lõ dé -
sének felkeltésére valóban kiváló
lehetõséget biztosított a makett kiál -
lítás, szépszámú érdeklõdõt vonzott
ugyan is az esemény a hétvége során.
Sokan hozták el gyermeküket, unokáju-
kat, hogy megismertessék velük a
makettezés mûvészetét, és együtt fe-
dezhessék fel a kiállított alkotásokat.
De nem csak nézelõdõbõl nem volt hi-
ány a rendezvényen, ugyanis ahogy
Géczi Zoltán is elmondta, az egész
országból érkeztek nevezõk a verseny-
re is, így többek között Sopronból,
Gyõrbõl, Fertõszentmiklósról, Buda pest -
rõl, de még Baja és Gyula is képvisel-
tette magát az eseményen. A kiállítást
ezúttal is kísérték egyéb látvá nyos -
ságok is. A mûvelõdési központ galéri-
áján a Szombathelyi Vasútmo del lezõ és
Vasútbarát Egyesület ismét felállította
óriás terepasztalát, ahol az érdeklõdõ
ifjúság akár maga is irá nyíthatta a
miniatûr vonatokat. A terepasztal mel-
lett Áder Attila relikviái kerültek még
kiállításra, a magán gyûj teményben
megtalálható volt számos világháborús

ereklye, így például fél lánc talpas
jármûalkatrészek, harckocsi páncélok és
rakétavetõ-maradványok és egyéb ér-
dekességeket tekinthettek meg a láto-
gatók. A 8. Celldömölki Ma kett Kiállítás
és Verseny népszerûsége is mutatja,
hogy a Celldömölki Makett Klub to-
vábbra is sikeresen, ered mé nyesen
mûködik a városban. Az egyre sikere-
sebb egyesület így nem csak saját ber-
keiben, de a laikusok körében is igyek -
szik népszerûsíteni a hobbit, ezért is
rendezi meg évrõl évre a makett kiállí-
tását. A hétvége során szakmai zsûri
szemrevételezte és értékelte a maket-
teket és diorámákat, majd a legjobbnak
ítélt alkotások vasárnap délután 2-kor,
a rendezvény záróeseményén kategó-
riánként kerültek díjazásra.

»NN

Országos hírû a celldömölki makett verseny
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Véget ért a 2016-2017-es színházi év -
ad a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz pont
és Könyvtárban. A szezon utolsó darab -
jaként egy kétszereplõs komédiát te-
kinthettek meg a színházbarátok május
elsején.

Egyetlen többfunkciós és ötletes dísz let,
két szereplõ, sok poén. Meg persze két
jó színész. 
Az Orlai Produkciós Iroda közremû -
ködésével, Jordán Adél és Sza bó Kim -
mel Tamás elõadásában került színre a
valaha filmen is nagy sikerrel bemuta-

tott (Barbra Streisand és George Segal
fõszereplésével) „Bagoly és cica” címû
produkció. 
Felix ifjú író, aki a nagy áttörésre vár.
Szakadatlanul dolgozik a nagy regé-
nyen, amely majd híressé teszi, ám a
kiadók sorra vissza utasítják õt. Doris, a
magát modellnek valló fiatal nõ a jég
hátán is megél, illetve élne, ha hagy-
nák. Ám az éjszaka közepén kiteszik a
lakásából, õ pedig bekopog, hogy me-
nedéket keressen Felixnél. Náluk ellen-
tétesebb két embert nem hordott még
a hátán a föld. Csupán egy percre van

szükség, hogy egymás agyára menje-
nek. Ám mégis össze vannak zárva egy
pici garzon lakásban. És õk mindent
megtesznek, hogy valahogy túléljék a
helyzetet... A két szereplõ az elõadás
röpke másfél órájában több ízben küld-
te padlóra egymás idegrendszerét a
nézõk neve tõ izmainak örömére, de a
darab végére olyannyira jól sikerült
egymás túlélése, hogy még az a
közhelyszerû mon dás is igaznak bizo-
nyult, miszerint: az ellentétek vonzzák
egymást...

»REINER ANITA

Ellentétek vonzásában – „Bagoly és cica” a színpadon
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Nem ritka vendégek a Pacskovszky
test vérek Celldömölkön, Pacskovszky
József leginkább filmbemutatók és film -
fesztiválok keretében jelentkezik a vá-
rosban, Pacskovszky Zsolt pedig álta -
lában könyvbemutatókon érhetõ utol,
így például legutóbb két éve járt a
városban, mikor Szabadesés címû köte-
tét mutatta be a helyi közönségnek.
Most azonban együtt látogattak a vá-
rosba, hogy egy közönségtalálkozó ke-
retében mutassák be közös projekt jü -
ket, A tökéletes gyilkos címû mozifil-
met. A tökéletes gyilkos egy kimon -
dottan mûfaji film, melyben a krimi és
a thriller zsánerelemei keverednek,
enyhén film noir-os környezetbe ültet-
ve. A történet szerint adott a gyilkossá-
gi csoport kiégett nyomozója, Kame nár,
aki lánya halála és felesége elvesztése
után a munkába és az önpusztításba
menekült. Egyszer azonban egy brutális
bûntény helyszínére hívják, ahol kide-
rül, hogy Petrát, a gyanú sí tottat õ is jól
ismeri: lánya legjobb barátnõje és fel-
tételezett gyilkosa. A bosszú lehetõ sé -
gével élete új értelmet nyer, minden

követ megmozgat, hogy a magát ártat-
lannak valló Petrára bizonyítsa a brutá-
lis gyilkosságot. Azonban ahogy halad
elõre a nyomozás, egyre meglepõbb
következtetésekre jut. Ezt követõen az-
tán a film számos fordulattal és csa var -
ral vezeti végig a nézõt a gyilkosságok
kinyomozásának esemé nyein, egészen
a meglepõ végkifejletig. A mozifilmet
április 27-e óta játsszák a mozik, sikerét
pedig mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy forgalmazását az egyik legna-
gyobb magyar forgalmazó cég vállalta
magára. A május 6-i celldömölki közön-

ségtalálkozón Hö möstrei Pál volt a
Pacskovszky test vérek
beszélgetõpartnere, aki elsõ sorban a
közös munkáról faggatta a fivéreket.
József eddig szinte kizárólag szerzõi fil-
meken dolgozott, így Zsolttal együtt
egy teljesen új projektbe kezdtek azzal,
mikor közösen megírták a film forgató-
könyvét. Habár a krimiírás nem áll
messze tõlük, hiszen nem is olyan rég
jelent meg szintén közös munkájuk
eredményeként a Nõ ku tyával és
holddal címû regény, mely szintén szép
sikereket aratott a krimikedvelõk köré-
ben. A beszélgetés során számos infor-
máció és persze anekdota hangzott el a
forgatás elõz ményeirõl, a közös munka
pozití vu mairól, a
szereplõválogatásokról és az elsõ filmes
fõszerepét alakító László Zsoltról. A ta-
lálkozón az is kiderült, hogy habár a kö-
zös munkát mindkét fivér sikeresnek és
eredményesnek találja, A tökéletes
gyilkos azonban való színûleg csak egy
kaland marad a mûfaji filmek világá-
ban.

»NÉMETH NÓRA

Nagyot alkottak a Pacskovszky testvérek a krimi mûfajában



NB II.
Tatai AC – CVSE-SWIETELSKY III. 11:7
Simon Ferenc 3, Iván Bertold 2, Ölbei
Péter 1, Ölbei Péter – Lukács Balázs
páros.
Az éllovas ellen õsszel 9:9-et sikerült
játszanunk. Most is volt esélye csapa-
tunknak, ám Simon Ferenc 2:0-ás ve -
ze tésrõl kapott ki Zakar ellen és Lukács
Balázs is egy már megnyertnek tûnõt
bukott el 3:2-re.
CVSE-SWIETELEKY III. – Eurokapu SE
Szent endre 14:4
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 4, Iván
Bertold 4, dr. Németh Gábor 1, Simon
Ferenc - dr. Németh Gábor páros.

A várakozásnak megfelelõen simán
hozta a kötelezõt a hazai csapatunk.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY V. – SZAK Sportiskola
3:15
Tamás László 2, Tamás László – Szabó
Ferenc páros.
Nem volt esély a listavezetõ ellen.
CVSE-SWIETELSKY IV. – Széchenyi ESE 13:5
Harkály Bálint 4, Máthé Gyula 3,
Bakonyi Bertalan 3, Jakus Tamás 1,
Harkály Bálint - Bakonyi Bertalan, Má -
thé Gyula - Jakus Tamás párosok.
Kellemes meglepetés a fiatalok sima
gyõzelme.
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A cím nem elírás, a testvérek másként
írták a nevüket. Czupor Attila a Szent
Benedek Általános Iskola igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket. Röviden is-
mertette a jubileumi verseny névadói-
nak életét és munkásságát. Kö szön -
tötte a megjelent családtagokat. A ver-
senyre 219 nevezés érkezett. Fehér

László nyitotta meg a sakkversenyt, ki-
emelte, nagy öröm, hogy ilyen népes
mezõny vesz részt a versenyen. A
sakkozók küzdelme elõtt két kiváló fia-
tal sakkozót köszöntött. 2016 decem-
berében Gaál Zsóka korosztályos arany -
érmes lett. Gömböcz Zsófia pedig uniós
sakkbajnokságon szerzett ezüstérmet.

Bajnoki mérkõzések

X. Ság Hegy Kupa
Jeney László és Jenei Ferenc emlékverseny

Celldömölk Születés: Pócza Gábor és
Garas Katalin fia: Gergõ, Szabó Ba -
lázs és Pór Zsuzsanna leánya: Szaffi
Anna, Farkas Gábor Tamás és Szeif -
rid Júlia leánya: Eliza, Kovács László
János és Vánkos Dominika fia: Lász -
ló Zétény, Szakál Tamás és Kará -
csonyi Irina leánya: Léna, Nagy
József és Németh Anita leánya: Li -
lien. Halá lozás: Vörös László, So mo -
gyi Gábor Zoltán, Zsirai László, Mik -
lós Dezsõné sz. Balogh Rozália,
Kolonics Ferenc né sz. Veleki Ilona
Teréz, Tuczai Ist ván né sz. Mészáros
Mária, Kuckár József, Nagy Vilmosné
sz. Magyar Gizella Margit, Deutsch -
bauer Kál mán né sz. Szarka Mária,
Fülöp Lász ló Józsefné sz. Németh
Anna Mária, Novák Lászlóné sz. Var -
czag Erzsé bet, Gyimesi Jánosné sz.
Pálfy Irma, Vermesi Antal György né
sz. Matics Ilona Mária, Czigány Gyu -
la. Jánosháza Születés: Németh
Ákos és Molnár Zsuzsanna leánya:
Emília. Halálozás: Velekei Zoltán.
Ke me nes magasi Halálozás: Kará -
csony István. Kemenesmihályfa Ha -
lá lozás: Né meth  Gáborné sz. Né -
meth Erzsébet. Vönöck Halálozás:
Szántó József.

Anyakönyvi hírek 
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Jánosháza – Celldömölk 1-6 (1-3)
Jánosháza, 100 nézõ Vas megyei labda -
rúgó bajnokság 26. forduló 2017. má-
jus 6.
Vezette: Vass István (Papp János, Lu -
kács Lívia).
Jánosháza: Gadavics - Marsai, Nagy,
Me gyesi, Simon - Szabó T., Tóth L.,
Fenyõ (Tóth A. 79. p.), Kalányos - Laczi,
Vá gusz P. (Csonka 63. p.). Edzõ: Pungor
István. 
Celldömölk: Heiner - Vajda, Varga (Bo -
dor 79. p.), Györkös, Enyingi Marcell
(Né meth J. 51. p.) - Dobson, Potyi, Go -
rácz, Virág - Klauzer (Péter 69. p.), Piri.
Edzõ: Koman Vladimir. 
Góllövõk: Simon Marcell (25. p.), illetve
Klauzer Ádám (34. p.), Piri Balázs (40.
p.), Dobson Dávid (44. p.), Németh Jó -
zsef 3 (65., 75. és 83. p.).
Elõmérkõzés: Jánosháza U19 – Celldö -
mölk U19 3-7 (2-4). G.: Czöndör Bálint
3, Balázsi Krisztián 2, Zseli Bálint 2.
Fontos gyõzelem a hazai pályán bárki
ellen veszélyes jánosháziak ellen. 
Egyházasrádóc – Celldömölk 1-2 (1-1)
Egyházasrádóc, 100 nézõ Vas megyei
labdarúgó bajnokság 27. forduló 2017.
május 14. 
Vezette: Bedi Tamás (Sebesi Patrik,
Gaál Adrienn).
Egyházasrádóc: Bali - Krajczár, Németh
Martin, Vilics, László - Kazinczki (Molnár
I. 66. p.), Molnár L., Lõdi, Budai (Németh
Marcell 50.p.), Tóth M.- Tóth J.(Mészáros
72.p.). Edzõ: Simon Attila.
Celldömölk: Bíró – Vajda, Gyõrvári, Var -
ga, Enyingi Marcell – Dobson (Györkös
78. p.), Gorácz (Bodor 53. p.), Potyi,
Virág – Klauzer, Piri (Németh 67. p.).
Edzõ: Szép Tamás.
Kiállítva: Molnár László (78. p.), illetve
Gyõrvári Gábor (51. p.).
Góllövõk: Németh Martin (11-esbõl 38.
p.) illetve Piri Balázs (16. p.) és Gyõr -
vári Gábor (48. p.).
Elõmérkõzés: Egyházasrádóc U19 – Cell -
dö mölk U19 2-4 (1-1). G.: Zseli Bálint 2,
Balázsi Krisztián, Czöndör Bálint. Az
utolsó tíz percben lõtt három góllal for-
dítottuk meg az eredményt és tartjuk a
négy pontos elõnyünket a tabella élén. 

Az aranyérem és az ezüstérem sorsa
három fordulóval a zárás elõtt mate -
matikailag is eldõlt. Ugyan nem a ked-
vünkre való módon, az arany ugyanis a
körmendieké lett, nekünk pedig az
ezüstszínû jutott. Félreértés ne essen,
az ezüst is szépen csillog, sokat kellett
érte dolgozni edzõnek, játékosnak, az
egyesület vezetõinek és munkatársai-
nak. A gratulációé legyen tehát az elsõ
mondat, a másodiké pedig az, hogy a
mesternek, Koman Vladimirnek gyors
és teljes felépülést kívánjunk. Marad -
nak azért kérdések a hátralévõ fordu-
lókra is: például veretlenül zár-e a baj-
nokságban a Körmend, eléri-e a száz
rúgott gólt a Cell is, vagy nem, a Rép -
celak lesz-e a harmadik, vagy a Rába -
paty, kiesik-e a bajnokságból a János -
háza vagy sem. Mindenesetre mi sem
könnyítettük meg a sorsukat, bár a ve-
zetést megszerezték némileg váratla-
nul, utána azonban nem tudták megál-
lítani a celli hengert, ami átrobogott
rajtuk, idõnként szó szerint értve. A ta-
vasz nagyon rosszul sikerül, vagyis in-
kább nem sikerül nekik, lassan tényleg
valóssá válik a veszély, hogy jövõre a
Kemenesalja tájegységet egy csapat
fogja reprezentálni az elsõ osztályban,
mert, hogy a vönöckiek helyzete talán
még reménytelenebb, mint az övék. Az
Egyházasrádócnak is inkább az õsz volt
a jobbik szezonja, tavasszal még hazai
pályán nem sikerült gyõzniük, nagyon
szerettek volna most ennek a rossz so-
rozatnak véget vetni. Ehhez képest a
Cell nagy mezõnyfölényt harcolt ki, úgy
is nézett ki az elsõ gól után, hogy bein-
dul a henger itt is, de a játék vezetõ
visszahozta õket a meccsbe egy erõsen
vitatható büntetõ megítélésével. Má -
sodszor akkor kerültek vissza a meccs-
be, amikor gólja után három perccel
késõbb, egy utolsó emberként inkább
nem elkövetett szabálytalanság után
kiállította a játékvezetõ Gyõrvári
Gábort. Innentõl kezdve voltak lehetõ -
sé gei a nem túl barátságos vendéglá-
tóknak a döntetlenre, de az ember -
hátrány megszûnte után a celliek el-
dugták a labdát az utolsó pillanatig

nagyon agilisan küzdõ rádóciak elõl. A
gyõzelem három pontjával aztán,
ahogy már írtuk, a matematika felség-
vizére értünk és lezártuk a még nyitva
lévõ ezüstös kérdést. Nem zártuk le vi-
szont még a kupa kérdést, hiszen a
Körmend négy gólos répcelaki veresé-
gével kialakult a Vas megyei Kupa
négyes mezõnye. Mi az, hogy kialakult,
rögtön folytatódik is a sorozat, igaz lap-
zártánk után. A körmendiek becsületét
a másodosztályban szereplõ és máso-
dik helyen álló Körmendi Téglagyár
csapata szerezheti vissza a Répcelak el-
len, nekünk pedig az ugyancsak má-
sodosztályú, de negyedik helyezett Ba -
ján senye legyõzésével vezethet az út a
döntõbe és a címvédéshez. A bajnok-
ságban a további program búcsú a ha-
zai pályától, egyben ezüst köszöntõ
mérkõzés a már kiesett Uraiújfalu ellen
május 20-án szombaton, majd egy tá-
voli kirándulás Szentgotthárdra, ahol
bocsátassék meg, de valószínûleg a
számunkra fõ mérkõzés az U 19
meccse lesz, akik gyõzelem esetén baj-
noki címet ünnepelhetnek. Még hogy
eldõlt minden, na ugye, hogy nem.

»DOTTO

Matematikailag is eldõlt

Fehívás
A Mozgássérültek Vas Megyei
Egye sületének Celldömölki He -
 lyi Cso portja 2017. május 27-
én (szombaton) 9 órai kezdet-
tel tartja 2017. évi ART Orszá -
gos Kul turális Feszti vál ját. 
Helyszín: Kemenesaljai Mû ve -
lõdési Köz pont és Könyv tár
színházterme.
Belépés: ingyenes
A szervezõk szeretettel várnak
min den olyan érdeklõdõt, akik
szívesen megnéznék, mire ké -
pe sek a fogya tékkal élõ em-
berek.
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Munkaruhák,
védõcipõk,
bakancsok

FA-GYULÁTÓL!
Prémium munkáscipõk raktárról
Maximális minõség-minimális ár.

Munkaruhák, mellények,
Kesztyûk, védõfelszerelések.

Szivattyú vásár
Búvárszivattyúk, szennyvíz szivattyúk,

Házi vízmûvek, mélykúti szivattyúk,
kerti szivattyúk minden feladatra.

Óriási készlettel várjuk vásárlóinkat!

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Cell-tank



A Wewalka Bécs közeli székhelyű, családi tulajdonban lévő vállalkozás, iráni és amerikai értékesítési köz-
pontokkal. Vezető frisstészta gyártóként, termékeinket világszerte, közel 30 országban értékesítjük.

Erősségeink a tapasztalat, rugalmasság, gyorsaság. Celldömölki üzemünkben szortiment váltást követően
egy 2016-os beruházásnak köszönhetően  alakítottuk ki második frisstészta gyártó csarnokunkat. Magyar
gyárunk elsősorban az európai és amerikai terjeszkedésünkhöz szükséges kibővített gyártói kapacitást

szolgáltatja. A jövőbeli kapacitásbővítési terveinket is a celldömölki üzemünkre alapozzuk.
A frisstészta gyártósorunk bővítéséhez azonnali kezdéssel keresünk munkatársakat a következő pozíciókba.

Tésztakeverő
Ideális élelmiszeripari végzettségű jelentkezők számára, akár pályakezdőknek is.

Termelési munkatárs
Jó kézügyességgel rendelkező jelentkezők számára, akár befejezett szakmai végzettség nélkül is.

Villanyszerelõ és lakatos
Gépparkunk karbantartásához és üzemeltetéséhez

Karbantartási munkatárs
A karbantartók munkaköri leírásában szereplő munkafolyamatok támogatásához.

Minőségbiztosítási asszisztens
A vállalati rendszer megfelelő működéséhez szükséges előírások betartatásához.

A régió hosszú távú munkaadójaként berendezkedve számos előnyt tudunk Önnek nyújtani:
Prémiumrendszer, egészségpénztári kártya jogosultság, Erzsébet kártya feltöltés minden dolgozó számára.
Tervezhető műszakrend: 3 műszakos munkarend. Rendszeres infónapok és céges rendezvények.
Saját dolgozói buszjárat. Tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás
Biztos munkahely egy folyamatosan növekvõ vállalkozásban. Karrierlehetőség; szakmai és személyes fejlődési
lehetõség a saját Wewalka Akadémiánknak köszönhetően.
Ha szívesen végzi munkáját csapatban, megbízható személyiségnek tartja magát, csatlakozzon egy 
tradicionáliscsaládi vállalkozáshoz ahol a fő érték a Bizalom és Egymásra figyelés.
További információkért, munkába járási lehetőséggel kapcsolatos részletekért forduljon hozzánk bizalommal:
Wewalka Kft. személyügy 9500 Celldömölk, Pápai  u. 27. Tel.: +36 95 525 367. E-mail: jelentkezes@wewalka.hu.
Web: http://www.wewalka.com/de/content/jobs

Celldömölk központjában
új építésű 

társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.

(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában) 

Érdeklődni: +36 70 941-2077
+36 95 422-493



AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!


