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CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Szent Iván-nap
Celldömölkön

Cell-tank
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!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Fa-Gyula

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

Laminált padlót
Fa-Gyulától!
Raktárról kínáljuk, azonnal vihetõ.
Extra erõs 10 mm-es: Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2
Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus: 2995 Ft/m2

A gazdaságos 7 mm-es Világos tölgy: 2290 Ft/m2
A vadító 7 mm-es Vadcseresznye: 2290 Ft/m2
Szuper áron a 8 mm-es Arany alma: 2490 Ft/m2
A különleges 8 mm-es Gyémánt tölgy: ÚJ 2690 Ft/m2
A rusztikus 8 mm-es Tigris tölgy: 2690 Ft/m2
Klasszikus 8 mm-es Nosztalgia tölgy: most olcsóbb 2590 Ft/m2
Az elegáns 8 mm-es Szil: 2890 Ft/m2

Exkluzív tölgy, sötét 7 mm-es: ÚJ 2790 Ft/ m2
A fehéres Oregon tölgy 8 mm-es: ÚJ 2990 Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc
minden parkettánkhoz!
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Építõlap ajánlatunkból:
OSB 8-10-12-15-18 mm vastag folyamatosan kapható
Isover, Knauf hõszigetelõ anyagok reklám áron!
Gipszkarton norm. 12,5 mm vast.(2x1,2m): 1190 Ft/ tábla
Áraink a készlet erejéig érvényesek.
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A városvezetés kiáll a szülészet mellett
Lapunk megjelenésének idején már eltelt egy hétvége, amikor a celldömölki
kórház szülészeti osztálya nem mûködött teljeskörûen. A hétvégenkénti bezárást orvoshiánnyal indokolja a Markusovszky Kórház.
Hétvégére bezár a szülészet a celldömölki kórházban, a várandós nõket
Szombathelyre viszik – ez a hír kavarta
fel városunk és a térség lakóit. A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – melynek telephelyeként
mûködik a celldömölki szülészet – fõigazgatója, Prof. dr. Nagy Lajos közleményt adott ki 2018. június 18-án. A
közleményben a kórházigazgató elrendelte, hogy 2018. június 20-tól visszavonásig péntek 16.00 óra és hétfõ
08.00 óra között a szülések Szombathelyen történnek. Az osztály orvosi
ügyelete és az ápolási ellátás változatlan formában mûködik a hétvégén is. A
fõigazgató elõrevetítette, hogy a helyzetet szeptemberben a kórház vezetése újra értékeli.
A hétvégi bezárással az országos médiumok is foglalkoztak, a kórház vezetése
nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Lapunknak Fehér László mondta el véle-

ményét A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon két
megye van, Tolna, illetve Vas megye,
ahol csak a megyeszékhelyen van aktív
ellátást nyújtó kórház. Sajnálatosnak
tartja, hogy az egészségügyi reformoknak a Vas megyei kórházak kárvallottjai
voltak, a sárvári kórház megszûnt, a
körmendi és a celldömölki kórházak ellátásai pedig csökkentek. Azonban míg
a szocialista kormányok alatt ugyan
csökkent az aktív ágyak száma, a kórház
három alapszakmában – belgyógyászat,
sebészet, szülészet-nõgyógyászat –
nyújtott aktív ellátást, a jobboldali kormányzás alatt folyamatosan nagyon sok
forrást vonnak ki az egészségügybõl országos szinten, ennek következménye
az is, hogy a celldömölki szülészeten az
altatóorvosok és az újszülött gyermekorvos hiánya miatt romlik a szülészeti
részleg helyzete.
Fehér László emlékeztet arra, hogy
2016-ban a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület vezetõjeként
aláírásgyûjtést kezdeményezett annak
érdekében, hogy Vas megyében biztos
aktív ellátást nyújtó kórházak legyenek, a szombathelyin kívül Celldömölkön is mûködjön aktív ellátást nyújtó

kórház. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy 2006-ban, az akkori ellenzék, a
helyi jobboldal képviselõi az aktív
ágyak számának csökkentése miatt
tüntetést szervezett, „a templomot, az
iskolát, a kórházat nem adjuk!” felkiáltással, most pedig éppen a jobboldali
kormány csökkenti az esélyeket.
A polgármester komoly problémának
tartja, ha egy szülõ nõ vagy a kisbabája
azért nem jut megfelelõ ellátáshoz,
mert például a szombaton megindult
szülés miatt a celldömölki kórházból –
ahol hét közben feküdt a kismama –
Szombathelyre kell mentõvel vinni,
hiszen kevés a mentõ. Az is elképzelhetõ, hogy kevesebben választják ezek
után a celldömölki kórházat, mert nem
akarnak bizonytalanságban lenni, hogy
mi lesz velük, ha nem hét közben születik a kisgyermekük. Így a kevesebb
szüléssel könnyebben leépíthetik a
kórházat. Fehér László elmondta, hogy
levelet ír dr. Kásler Miklósnak, az emberi erõforrások miniszterének, melyben a celldömölki kórház megerõsítését kéri. Hozzátette, ha szükséges, akkor lakossági megmozdulást is indítványoz a kórház érdekében.
»ÚK

Vas Megyei Mentõk Napja
1992. óta szervezik meg évente a Vas
Megyei Mentõk Napját, melynek
minden esztendõben más-más vasi város szolgál helyszínéül. Idén, immár
harmadszor Celldömölk adott otthont a
megyei mentõrendezvénynek.
Június 9-én a Szombathelyi Mentõmúzeum vándorkiállításának megnyitójával kezdõdött a programok sora. Dr.
Lórántfy Mária, az OMSZ Nyugat-Dunántúli Régió regionális igazgatója elmondta, az évek során rengeteget fejlõdött a mentéstechnika, ezt hivatott
bemutatni a Celldömölkre hozott tárlat
is, a mentõszolgálat alapelvei azonban
továbbra is változatlanok maradtak. A
kiállítás megnyitó utáni ünnepi emlékülésen házigazdaként Fehér László
polgármester köszöntötte a megjelenteket, bemutatva a város jellegzetességeit és nevezetességeit, külön kiemelve a város számára oly fontos helyi
mentõállomás történetét. Dr. Csató
Gábor, az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója a mentõszolgálat 70 éves
történetérõl tartott elõadást, kezdve az

önkéntes mentõegyesület 1887-es
megalakulásával, a szolgálat 1947-es
megalapításán keresztül egészen a mai
mûködéséig. Dr. Csató Gábor hangsúlyozta, a világon egyedülálló az olyan,
egész országot lefedõ, egységes mentõszolgálat, mint a magyarországi.
Majd dr. Lórántfy Mária tartotta meg
elõadását a mentõk országos és regionális történetérõl és mûködésérõl.
Homlok István, a celldömölki mentõállomás vezetõje a városi mentéstörténetrõl tartott beszámolót, hangsúlyozva, hogy Celldömölkön – Vas vármegyében elsõként – 1930-ban alakult
meg a Vármegyék és Városok Országos
Mentõegyesületének fiókja. Homlok
István kiemelte, megtiszteltetés a
mentõállomásuk számára, hogy idén
Celldömölkön ünnepelhetik bajtársaikkal a megyei mentõk napját.
Az ünnepi emlékülés keretében került
sor a Brutscher József Emlékérem átadására, melyet ezúttal az Együtt Celldömölk Városért Egyesület érdemelt ki,
akik tevékenységükkel nagymértékben
hozzájárulnak a Celldömölki Mentõállo-

más fejlesztéséhez. A díjat az egyesület képviseletében Marics Sándorné, az
egyesület elnöke, valamint Söptei
Józsefné alpolgármester vette át. Söptei Józsefné köszönetképpen elmondta,
az elismerés elsõsorban nem az egyesületet, hanem Celldömölk és Kemenesalja lakosságát illeti, akik az egyesület által szervezett adománygyûjtések során egy emberként próbálnak
tenni a város egészségügyének fejlesztéséért, felajánlásaikkal hozzájárulnak
egy biztonságosan mûködõ, jól felszerelt, modern és korszerû mentõállomás
kialakításához. Az ünnepi emléküléssel
párhuzamosan a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár elõtti téren is
zajlottak a Mentõnap kísérõprogramjai.
A Vas Megyei Mentõk Napját mentési
»NÉMETH NÓRA
bemutató zárta.
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Búcsú Farkas Zoltántól
1939–2018
Utolsó útjára kísérünk
egy nagyszerû embert.
Búcsúzunk Farkas Zoltántól. Búcsúzik
a család, a rokonok és barátok, s
búcsúzik a város képviselõ-testületének egykori tagjától, Izsákfa településrész vezetõjétõl. Búcsúzunk, de
a halála nem jelenti az elmúlást. Bár
fizikai léte közöttünk megszûnt, elfeledni nem fogjuk.
Megdöbbenve fogadtuk a hírt, hogy
elment közülünk. Útja, melyet a sors
szabott rá, véget ért. Gazdag életút
szakadt meg, s mi tisztelettel hajtunk
fejet emléke elõtt, a ravatalánál állva.
Hiányzik a családjának: feleségének,
gyermekeinek, unokáinak. Egész életében körülvette õt a szeretõ család,
utolsó idejét is velük tölthette otthonában, féltõ gonddal ápolták õt.
Megadatott neki, hogy nemrég született dédunokáját is láthatta. Itt született Izsákfán, itt élte le egész életét.
Feleségével három gyermeket neveltek fel. Büszke nagyapja volt unokáinak, akik pajkos szeretettel vették
körül õt. Élete nagy részében a természet közelében dolgozott. Édesapja gazdálkodó ember volt, az általános iskola befejezése után neki segített. A katonaság után végezte el a
mezõgazdasági technikumot, majd a

Sághegyalja Termelõszövetkezetbe
került, agronómusként dolgozott.
Celldömölkiként hírbõl én is régóta ismertem, hiszen Zoli bácsi jelentõs
munkát végzett a közéletben is. 1965ben nevezték ki tanácstagnak, és 45
éven keresztül vállalt szerepet az önálló Izsákfa, majd a városrész vezetésében. Az önkormányzatiságban öt
cikluson keresztül dolgozott, egészen
2010-ig volt a településrész képviselõje, részönkormányzatának vezetõje.
Részese volt szülõfaluja fejlõdése
szinte minden jelentõs állomásának.
1979-ben vezetésével megalakult a
víziközmû-társulat, és kiépítették a
vezetékes ivóvízrendszert. Tanácsi segítséggel ravatalozót, járdákat építettek, az önkormányzati években felújították a faluházat, késõbb kialakították a részönkormányzat irodáját.
1994 óta dolgoztam vele együtt a
képviselõ-testületben. 2002-ig képviselõtársak voltunk, majd 2010-ig polgármesteri munkámat segítette tanácsaival. Sokat volt az emberek között,
ismerte a problémákat, az ügyeket,
véleményére mindig számíthattam.
2010-ben megszûnt az izsákfai önálló
választókörzet, az együttes alsósági–izsákfai körzet képviselõjének már
nem indult a választáson. Úgy dön-

tött, hivatalosan befejezi a településrész képviseletét, azonban a részönkormányzat alsósági képviselõi és
izsákfai tagjai mindig számíthattak a
segítségére. A közös önkormányzati
éveink alatt újítottuk meg az izsákfai
templomot. A sport révén is szoros
volt a kapcsolatunk, sokat tett a sportegyesületért, a focicsapatért. A közös
munka befejezésekor, életútja elismeréseként felterjesztésemre 2010
márciusában a Magyar Köztársaság
Ezüst érdemkeresztjével tüntették ki.
Szívügye volt a szennyvízcsatornahálózat építése. Élete utolsó munkájának tekinthetõ, hiszen polgármesteri tanácsadóként segítve a városvezetés munkáját, még életében, az
elmúlt év õszén elkezdõdhettek a
csatornaépítés munkálatai. Betegsége idején is nyomon követte, hogyan
haladnak a munkálatok. Meghatározó
személyisége volt Izsákfának, köztiszteletben állt, megbecsülés övezte,
emléke megmarad közöttünk. Fájdalommal, megrendüléssel, szeretettel
és köszönettel búcsúzunk el tõle.
Zoli bácsi, tettvágyad példaértékû
volt, életed munkája Izsákfáért megismételhetetlen. Hiányozni fogsz nekünk. Városunk önkormányzata és
minden lakója nevében fejet hajtok
elõtted. Nyugodj békében!
»FEHÉR LÁSZLÓ,
CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE
BÚCSÚBESZÉDE ELHANGZOTT A RAVATALNÁL
2018. JÚNIUS 23-ÁN

Trianonra emlékeztek, a nemzeti összetartozást ünnepelték
1920-ban június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban az elsõ
világháborút lezáró szerzõdést. A békeszerzõdés aláírásának 98. évfordulója alkalmából június 2-án a városközpontban közös megemlékezést tartott
a Kemenesaljai Trianon Társaság, az
Alsósági Életfa Egyesület a Ság hegyért
Alapítvány és a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Június 4-én immár 98. éve annak, hogy
Magyarország Trianon kastélyában aláírta az I. világháborút lezáró békeszerzõdést, mely azóta is a magyar történelem egyik legsúlyosabb tehertétele, mely egyaránt érint minden magyar
állampolgárt vallási, nemzeti és politikai hovatartozás nélkül. 2010 óta ez
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azonban már nemcsak az ország gyásznapja, de egyben a nemzeti összetartozás napja is, emlékeztetve arra, hogy
a több fennhatóság alá vetett magyarság minden tagja része az egységes
magyar nemzetnek, mely az államhatárokon átívelve is összetartozik. Errõl
szólt az ünnepélyes megemlékezés június 2-án Celldömölk városközpontjában, a turulmadár szobránál. A szónoki
szerep ezúttal Rozmán Lászlónak, a
Sárvári Tankerület igazgatójának jutott.
Az igazgató beszédében felidézte, miként változott meg a Trianonról való
párbeszéd az évtizedek alatt, miként
reagált eseményeire Kemenesalja lakossága a 30-as években, és hogyan
emlékeznek rá napjainkban. Kiemelte,
bár a történelem eseményeit ismerni

és azokról emlékezni fontos, ugyanakkor még fontosabb, hogy a múlt helyett a jelenre koncentrálva valóban a
nemzet összetartozását, egységét
erõsítsük. Ahogy teszik ezt többek között az iskolák, tanárok és a diákok a
Határtalanul pályázatok keretében, határontúli magyar településeket látogatva, határontúli magyar kapcsolatokat
ápolva. Rozmán László beszéde után
Bartha István szavalata következett,
majd a jelenlévõ egyesületek, szervezetek képviselõi koszorúkkal emlékeztek a trianoni szerzõdés megkötésének
eseményeire és máig tartó következményekre. Végül Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnökének
beszéde zárta a megemlékezést.
»NNÓRA
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Gymnasium Open

„Ki mit gyûjt?” cserenap

A tanév elején jelentették be az örömhírt, miszerint a Sárvári Tankerület
mind a hét, fejlesztésekre beadott pályázata pozitív elbírálást kapott, melynek köszönhetõen a Celldömölki Városi
Általános Iskola és Alsósági tagintézménye 227 millió forint, a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium pedig
94,5 millió forint fejlesztési támogatásban részesült. Az elmúlt héten, június 13-án a Berzsenyi Dániel Gimnázium ennek a pályázatnak eredményeként avathatta fel ünnepélyes keretek
között új, modern futópályáját. Az ünnepélyes avatás keretében Rozmán
László tankerületi igazgató hangsúlyozta, sokan és sokat dolgoztak azért,
hogy a pálya elkészüljön. A fejlesztés
pedig csak elsõ fecskéje a hasonló
jellegû bõvítések további sorának a
tankerületben. Az igazgató kiemelte, a
pályák létesítésével az intézményvezetõk az egészségre szavaztak, ennek jegyében kívánta minden résztvevõnek, hogy leljék örömüket a mozgásban. Sipos Tibor, a gimnázium igazgatója szintén köszönetet mondott a
pálya megvalósításáért.

Közel két évtizedes hagyománya van
Celldömölkön a „Ki mit gyûjt?” cserenapnak, ahol minden évben régiségek,
antik mûtárgyak, relikviák, vagyis a
gyûjtõk legféltettebb kincsei cserélhetnek gazdát. Idén június 3-án került sor
a találkozóra, amikor is színültig telt a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár aulája gyûjtõkkel és lelkes
érdeklõdõkkel.

– Valóban, a gyomlálás és a kapálás
idõszaka véget ért, a futópályán eztán
már csak futni fogunk – jelentette ki az
igazgató. – Az, hogy mai avatóversenyünk open, azt jelenti, hogy a késõbbiekben sem csak a gimnazisták
fogják használni ezt a pályát. Azt szeretnénk, ha a környékbeli iskolákból
eljönnének a testnevelõ kollégák, kipróbálnák, használnák, esetleg versenyzõiket is itt készítenék fel. Várjuk
tehát szeretettel nemcsak a celldömölki, de a Celldömölk környéki iskolákat
is! Az igazgató örömét fejezte ki,
amiért az idén érettségizõ diákok már
az új rekortán pályán bizonyíthatják

képességeiket, ami a remények szerint
jobb eredményeket is jelent majd. A
37 millió forintból megvalósult fejlesztést a térség országgyûlési képviselõje,
Ágh Péter is üdvözölte: – Miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért? Nekünk az volt az álmunk, hogy
ebbõl a gimnáziumból egy olyan létesítményt varázsoljunk, amelyre büszkék azok a gyerekek, akik ide járnak.
És a beiskolázáskor a szülõk is megfelelõ döntést tudnak hozni, hiszen érdemes ebbe az iskolába íratni a gyermekeiket, ahol nemcsak az oktatás
színvonala kiváló, hanem a körülmények is egyre inkább megfelelõek. Mi
ezért a célért kötöttünk szövetséget,
mely immár hosszú évek óta tart. Így
kerülhetett sor elsõként a gimnázium
külsõ felújítására, majd az önkormányzattal együttmûködve a tetõ is megszépülhetett. Jelen pályázattal folytatódik ez a munka, így most már a belsõ terek is meg fognak tudni szépülni,
és létrejöhetett ez a fantasztikus futópálya.
A beszédek után szalagátvágással és
természetesen azonnali használatba
vétellel adták át a gimnázium legújabb
fejlesztését, tanárok és diákok közösen
futották le az elsõ avatókört a négysávos, 200 m-es futópályán. Az ünnepélyes eseményt versenyek koronázták,
a gimnázium és a város általános iskoláinak diákjai síkfutással és váltóval
tesztelhették le az új atlétika pályát.
»NN

Evangélikus batyus nap
Minden közösség életében és mûködésében kiemelt jelentõséget kapnak
azok a napok, melyek célja a kapcsolatok erõsítése, a közösség összekovácsolása.
Ilyen esemény a celldömölki evangélikus gyülekezet életében évente több is
akad, elég csak a mindig népszerû
evangélikus bálra gondolni. Kevésbé
formális, de ugyanolyan közkedvelt
rendezvénye a gyülekezetnek a ba-

tyusnap is, melyre idén június 2-án
már hatodszor került sor a gyülekezeti
terem és a parókia udvarán. A családi
nap nagy népszerûségnek örvendett,
már kora reggel rengetegen látogattak
ki az eseményre, családok, barátok,
fiatalok és idõsebbek. A szervezõk pedig készültek mindennel, ami egy igazán jó hangulatú közösségi rendezvényhez kell. A gyerekeknek játékok,
ugrálóvár, lovaglás nyújtott szórakozást, míg a felnõttek ismerkedhettek,

A mûvelõdési központ képviseletében
Pálné Horváth Mária igazgató köszöntötte a rendezvény résztvevõit, kiemelve, hogy büszke arra, hogy intézményük évrõl évre ilyen nívós eseménynek adhat otthont. Külön köszönetét nyilvánította ki a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportjának, személyesen pedig Hetényi
Józsefnek és dr. Hollósy Istvánnak, akik
a legnagyobb szerepet vállalták a börze megszervezésében. A város nevében Karádi Mihály képviselõ üdvözölte
a megjelenteket, elismerését fejezve
ki minden gyûjtõ iránt, aki évtizedeken
keresztül képes rendületlenül kitartani
szenvedélye mellett. Hiszen ahogy a
képviselõ is célzott rá, a cserenap
résztvevõi nem csupán egy hobbinak
áldozzák az idejüket, a régi kincsek felkutatása, vizsgálata, rendszerezése náluk bizony már szenvedéllyé vált. Az
ünnepélyes megnyitó után pedig már
ismét a standoké volt a fõszerep, ahol
egymás mellett sorakoztak a ritka
pénzérmék, plakettek, régi korok relikviái, különféle területekrõl származó
fegyverek, képeslapok, katonai jelvények, kitüntetések és értékes bélyegek. Miután a résztvevõk felmérték
egymás portékáit, azonnal meg is indult az egész délelõttös vásárlás, cserélgetés és licitálás.
»NÉMETH N.
beszélgethettek, vagy megmérettethették magukat a fõzõversenyen. A
vetélkedésre a gyerekeknek is volt lehetõségük, sorversenyekkel, akadálypályákkal készültek számukra a szervezõk, az idõsebb korosztálynak pedig
egy kvízteszttel az evangélikus templom jellegzetességeirõl.
Az eseményre pedig mindössze egy
tálca sütemény és a jókedv volt a
belépõ, melyet láthatóan mindenki
magával is vitt, hiszen jó hangulatban,
vidáman telt a hatodik evangélikus batyus nap is.
»NN
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Háromszáznál is több jó tanuló, jó sportoló
Csaknem két évtizedes hagyomány
Celldömölkön, hogy a tanév végén az
önkormányzat ünnepélyes keretek között jutalmazza a város legtehetségesebb tanulóit. Idén június 17-én került
sor a „Jó tanuló, jó sportoló” elnevezésû díjátadóra, melynek néhány éves
kihagyás után most ismét a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár adott otthont.
Az esemény alkalmából díszbe öltözött
a színházterem, így ünnepelve azt a
több mint 300 celldömölki diákot, akik
a tanév során valamely területen
kiemelkedõt nyújtottak. Az rendezvény
Fehér László polgármester köszöntõjével vette kezdetét, aki hangsúlyozta,
habár az iskolák fenntartásáért és
mûködtetéséért a tankerület felel, a
város önkormányzata továbbra is büszke tehetséges diákjaira, fontosnak tartja az eredmények elismerését. A tanulók tehetségének kibontakoztatásához
pedig elsõsorban a város infrastrukturális fejlesztésével tud hozzájárulni,
melynek köszönhetõen az iskolák tehetséges sportolói egyre színvonalasabb, korszerûbb keretek között ûz-

hetik a különféle sportágakat. Fehér
László után Rozmán László, a Sárvári
Tankerület igazgatója tartott beszédet.
Az igazgató kiemelte, egy város gazdagságát elsõsorban tehetséges tanulókban kellene mérni, hiszen õk jelentik az igazi értéket. A beszédek után a
Soltis Lajos Színház zenés-verses ajándékmûsora következett, majd az ünnepélyes díjátadás.
Az elismerés jeléül szolgáló okleveleket, bögréket és plaketteket Fehér
László polgármester, Karádi Mihály

VIII. Celldömölki Állásbörze
Május 24-én rendeztük meg nyolcadik
alkalommal Celldömölki Állásbörzénket. Ezúttal 27 kiállítónál tehették fel
kérdéseiket az érdeklõdõk. 50 km-es
körzetbõl érkeztek a munkáltatók,
hogy nyitott pozícióikra új munkatársakat találjanak. Kerestek elektronikai és
autóipari cégekhez operátorokat, gépbeállítókat, több helyre is raktárosokat,
targoncásokat. Legnagyobb örömünkre
egyre jellemzõbb, hogy már nem csak
betanított és szakmunkásokat várnak a
munkáltatók állásbörzéinken, hanem
egyre gyakoribb az igény nyelvtudással
és/vagy diplomával rendelkezõ álláskeresõkre is. Aki érdeklõdött, információt kaphatott különbözõ támogatási és
képzési lehetõségekrõl is, valamint alapítványunk munkatársa munkajogi kérdésekben is válaszokkal szolgált.
Mivel a börzéinkre érkezõ álláskeresõket minden alkalommal kérdõívezzük, így tudjuk, hogy egyre nagyobb –
lassan az érdeklõdõk fele – azoknak az
aránya, akik meglévõ munkahelyük
mellett néznek körül a munkaerõ-piacon. Mindig van, aki váltáson gondol-
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kodik és akad olyan is, aki csak a lehetõségeket szeretné felmérni. Kollégáimmal szinte minden érdeklõdõvel
váltunk pár szót. Ha úgy látjuk, hogy az
illetõ kicsit bizonytalan a helyzet miatt,
mert esetleg még soha nem járt állásbörzén, vagy csak egyszerûen visszahúzódóbb típus, minden alkalommal
igyekszünk pár olyan tanácsot mondani, mely megkönnyíti, hogy az illetõ
minél több információ birtokában tudjon távozni. Egy ilyen rendezvény piacnak tekintendõ. Hiszen egyik oldal kínál valamit, a másik oldal pedig keres
valamit. Leginkább párbeszéddel lehet
közelíteni az elképzeléseket. Bár a
gazdasági válság óta a munkaerõ-piac
éles fordulatot vett, és jelen pillanatban a legtöbbet emlegetett dolog a
munkaerõhiány, mégis akadnak a potenciális munkavállalók között olyanok,
akik ilyen vagy olyan oknál fogva nehézségekbe ütköznek munkavállalásukat illetõen. Lehet ez az ok akár közlekedési nehézség, akár az, hogy valaki
GYES után szeretne visszatérni dolgozni, mindig az elképzelések közelítése
lehet esély a megoldásra. Ez pedig

képviselõ és Farkas Gábor jegyzõ adták
át. A város valamennyi oktatási
intézményébõl díjazták az élenjáró diákokat, így a Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium, az SZMSZC Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakképzõiskolája, a Celldömölki Városi Általános Iskola és Alsósági Tagintézménye,
a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola valamint az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei
illetve felkészítõ tanáraik részesültek
idén elismerésben.
»NÉMETH N.
csak párbeszéd útján valósulhat meg.
Adott faluban nincs munkásjárat? De
ha jelzem a munkáltatónak, hogy a faluból többen is mennének hozzá, ha a
közlekedés megoldott lenne, könnyen
lehet, hogy a cég új vonalon indít majd
céges buszt. Dolgozni szeretnék, de
csak kismama mûszakot tudok vállalni?
Minden olyan cégnél jelezni kell, ahol
el tudom képzelni, hogy dolgozzak.
Melyik cég nyer? Aki elõbb igazodik az
új igényekhez és szervez „kismama”mûszakot.
Többek között ezen párbeszéd elindítását és megkönnyítését szeretné szolgálni az a három éves projekt, melyben alapítványunk fõként a munkavállalói oldal bevonásával vesz majd részt.
Irodát fogunk nyitni a nyár közepén a
Városháza épületében, ahol egyéni és
csoportos tanácsadásokkal és tréningekkel szeretnénk segíteni leendõ
ügyfeleinket.
Célunk, hogy megkönnyítsük a munka
és a magánélet összeegyeztethetõségét. Keressenek minket facebook-on,
ahol minden projektünkkel és programunkkal kapcsolatban idõben aktuális
információkat találhatnak.
»BOJTOR ILDIKÓ
VÁLTOZÓ VILÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
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» TANÉVZÁRÓK

Tanévzáró a városi általános iskolában
A Celldömölki Városi Általános Iskola
tanévzárója idén június 22-én került
megrendezésre. Rozmán László, a Sárvári Tankerület igazgatója köszöntõje
után Danka Adél, az intézmény igazgatója szólította a kitûnõ és jeles tanulókat színpadra, hogy átvehessék méltó
jutalmukat.

Németh Lászlónénak és Süléné Rosta
Katalinnak, nyugdíjba vonulásuk alkalmából. A ballagók nevében Horváth
Fanni 8. osztályos tanuló az Elmegyek,
elmegyek kezdetû népdallal búcsúzott
iskolájától, Kozma Petra a 7. osztályosok
és az iskolában maradó tanulók képviseletében mondott búcsúztatót. Ferencz
Réka a 8. osztályosok nevében búcsúzott, majd az iskola hagyományaihoz
hûen az elsõsök megajándékozták a
végzõsöket. A búcsúdal elhangzása után
Danka Adél köszönt el a végzõsöktõl és
az intézménytõl. A mûsor záróeleme a
kívánságléggömbök elengedése volt.

Idén az intézmény igazgatójával együtt
négy pedagógus köszönt el a pályától.
Majthényi László, Vas Megye Közgyûlésének elnöke, Fehér László, Celldömölk
polgármestere és Rozmán László, a Sárvári Tankerület igazgatója Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet adott át Danka
Adélnak, Hegedûs Csaba Józsefnének,

Alsósági tanévzáró és ballagás
„Ballag már a vén diák…” csendült fel a
Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági tagintézményének folyosóján
június 23-án, szombaton délelõtt: a ballagó nyolcadikosok köszöntek el iskolájuktól, tanáraiktól és a diáktársaiktól. Az
alsósági sportcsarnok zsúfolásig megtelt
a meghatott szülõkkel, nagyszülõkkel,
barátokkal, a vakáció lázában égõ diákokkal. A rendezvényen megjelent a
városvezetés részérõl Fehér László polgármester és Söptei Valéria képviselõ,
Rozmán László, a Sárvári Tankerület
igazgatója, Danka Adél, a Celldömölki
Városi Általános Iskola igazgatója, Sipos
Tibor, a Celldömölki Berzsenyi Dániel

Gimnázium igazgatója, az egyház
részérõl pedig dr. Koltai Jenõ esperes
plébános. Az ünnepély elsõ fele a
nyolcadikosokról szólt: õket köszöntötte
Rozmán László, a tankerület igazgatója
és Fehér László, Celldömölk polgármestere. A diáktársak verssel és dallal
búcsúztak el tõlük. A tagintézmény
vezetõje, Szabóné Kiss Ildikó ünnepi beszédében kiemelte: ugyan az iskola és a
szülõk igyekeznek megmutatni a helyes
irányt, de a diákoknak a saját útjukat
kell bejárniuk a világban a saját elgondolásuk és tapasztalataik szerint.
Az ünnepély a ballagók virágainak átadása után a tanévzáróval folytatódott.

A tagintézmény-vezetõ megköszönte a
pedagógusok és a diákok egész éves
munkáját. A kiválóan teljesítõ tanulók
oklevél, könyv- és egyéb tárgyjutalomban részesültek. A tanulók jeleskedtek
sportban és a tanulásban, szorgalmukkal
és magatartásukkal mutattak példát diáktársaiknak.

Évet zárt a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
Tanévzáró ünnepségre gyülekezett június 15-én a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola.
Az esemény a nyolcadikos ballagó osztály búcsúztatásával vette kezdetét. A
hetedik évfolyam képviseletében Nagy
Máté szólt a végzõsökhöz: – Nem kellenek nagy szavak, csak olyanok, melyek
õszinték és emlékeket idéznek – hangzott a beszéd, majd következett az
együtt eltöltött évek és a közös élmények, kirándulások, sínapok és hittantáborok felidézése. A nyolcadik osztály búcsúbeszédét Lenner András tartotta, aki
elsõsorban az osztályfõnököknek és a
lelki vezetõknek mondott köszönetet a
türelemért és az útmutatásért. A szónoklat után Pápai Alexandra végzõs diák
szavalata következett, majd az intézmény vezetõje, Czupor Attila búcsúzott a
nyolcadikosoktól: – Ahogy nõttetek és

értetek, azt vettük észre, hogy mindenütt ott vagytok. Jó értelemben mondom. Legyen az tanulmányi verseny,
szellemi vetélkedõ, vagy akár sportverseny, mindig az élen jártatok. És akik
netán az osztálytermekben nem tettek
tanúbizonyságot elszántságukról, azok
megmutatták a foci-, a futópályán vagy
a tornaszekrényen, hogy szívvel és küzdeni akarással nincs akadály elõttük.
Az igazgató kiemelte, a most ballagó
nyolcadik osztályról az elsõ dolog, ami
eszébe jut, hogy egy életrevaló osztály,

akik tanulmányi és sporteredményeiken
túl összetartozásukkal, emberi kapcsolataikkal is példát mutattak társaik elõtt.
Czupor Attila beszéde után Rác Dénes
evangélikus lelkész szólt az egybegyûltekhez, majd a város nevében Karádi Mihály képviselõ mondott ünnepi
beszédet. A köszöntõk sorát az iskola diákjainak szavalatai és az énekkar fellépése színesítette. Az esemény befejezéseként az elismerések átadása következett. A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola Fejlesztéséért és Diákjaiért
Alapítvány Lenner Andrást és Mester
Krisztinát tüntette ki az általános iskolai
évek alatt nyújtott szorgalmukért, tanulmányi és versenyeredményeikért. Végül
a versenyeken kiemelkedõen szereplõ
diákok névsora, valamint a kitûnõ tanulók könyvjutalmainak átadása zárta az
ünnepélyes eseményt.
»NÉMETH NÓRA
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium eredményei

Eredményes tanévet tudhat maga mögött a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium, hiszen a korábbi évekhez
hasonlóan a 2017/18-as tanévben is
számos díjjal tértek haza a különbözõ
megmérettetésekrõl az intézmény tanulói és felkészítõik egyaránt.
Az ESTÖRI történelem versenyen Lenner Luca Anna, Nagy Natália, Imre Balázs a 10. H osztályból megyei 1. helyet szereztek (felk. tanár: Dr. Lennerné
Dr. Patkó Ildikó – a továbbiakban a
felkészítõ tanárok nevei zárójelben – a
szerk.). A Bolyai anyanyelvi csapatverseny Pannónia körzeti versenyén (Dunántúl és Budapest) Solazzo Marléne,
Nagy Natália, Imre Balázs, Telek Kristóf
10. H regionális 10. hely (Tóthné Bali
Krisztina), Biblia – a világ legolvasottabb könyve – országos csapatversenyen Molnár Orsolya, Varga Friderika,
Fülöp Soma, Somogyi Tamás 9. B országos 5. hely (Tóthné Bali Krisztina); a
Helikon Mûvészeti Fesztiválon képzõmûvészet kategóriában Kiss Boglárka,
Döme Réka 11. A ezüst minõsítést szereztek (Skriba Zsoltné), a Savaria Országos Történelemversenyen Hajmási Dóra 9.B megyei 6. és Szabó Zsolt 10.A
megyei 7. hely (Dr. Lennerné Dr. Patkó
Ildikó és Kántor Judit Mária), az Édes
anyanyelvünk országos nyelvhasználati versenyen Szabó Zsolt 10. A megyei
4. hely (Tóthné Bali Krisztina), Vas
Népe Séta program Szabó Zsolt 10. A
Aranytoll-díj (Tóthné Bali Krisztina),
Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
Szabó Zsolt 10. A megyei 5. hely (Nagy
Andrásné), a Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat tanulmány
kategória Palotai-Kóbor Zalán 11. H
ezüst oklevél (Horváth Sarolta), Megyei
Szépíró Versenyen a 10. A-s Szabó Csaba 1., Ferenczy Katica 2. hely (Tóthné
Bali Krisztina), Tankerületi Rajzverseny
Jakab Flóra Panna 9. B 2., Döme Réka
11. A 3., Imre Balázs, 10. H, Molnár
Orsolya 9. B különdíjasok lettek (Skriba

8

Zsoltné). A Tiszán innen, Dunán túl országos népdaléneklési verseny megyei
kiemelt arany, országos arany minõsítést szerzett a Vasi legények – tagok:
Folta Marcell, Fülöp Soma 9. B, Hajba
László 12. A, Kiniczky Mátyás 11. H,
Szabó Csaba 10. A, Veszprémi Péter 9.
H (Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó), KÓTA
Éneklõ Ifjúság országos verseny a
gimnázium vegyeskara ezüst minõsítés, Diákszíntér a gimnázium vegyeskara különdíj (mindkét verseny felkészítõje: Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó).
Jánosházi járási népdaléneklési verseny
Hajba Sára 9. H ezüst minõsítés (Dr.
Bérdiné Stipkovits Ildikó), Bolyai Matematika Csapatverseny Pannónia-észak
körzet Kámi Helga 9. A, Veszprémi
Péter 9. H, Hajba Sára 9. H, Baráth Eszter 9. A megyei 7. hely (Nagy András),
Szabó Tamás 11. A, Tarczi Zsolt 11. A,
Remport Donát 11. A, Horváth Ákos 11.
H (Dr. Gulyásné Tinger Tünde) Piri Rebeka, Szalay Eszter, Kreiner Klaudia 9.
H megyei 8. hely (Nagy András), Nemes Tihamér Országos Informatikai
Tanulmányi Verseny, Alkalmazói kategória, megyei (POK), Savaria Országos
Történelem Verseny Takács Sándor 10.
B megyei 3. ill. 9. hely (Horváth Zsófia
és Kántor Judit Mária), Gordiusz Matematika Tesztverseny Bakonyi Bertalan
10. H megyei 6. hely (Dr. Gulyásné
Tinger Tünde), Mozaik tanulmányi verseny Bakonyi Bertalan 10. H országos
5. hely (Dr. Gulyásné Tinger Tünde),
„Víz világnapja” alkalmából szervezett
természettudományos verseny Szabó
Rebeka 10. H, Groszmann Júlia 10. H,
Fekete Réka 10. B megyei 3. hely (Fehérné Gyömörey Katalin), sakk diákolimpia amatõr kategória Pethõ Botond 10. H országos 1. hely (Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó), asztalitenisz diákolimpia „A” kategória Baranyai Domonkos 11. A országos 2. hely (Iván
Csaba edzõ), sakk diákolimpia amatõr
kategória Lenner Luca Anna 10. H megyei 1. országos 11. hely (Dr. Lennerné

Dr. Patkó Ildikó), tollaslabda diákolimpia B kategória Bakonyi Bertalan 10. H
megyei 1. hely (Horváth Attila edzõ),
asztalitenisz diákolimpia A kategória
Iván Bertold 11. A megyei 2. hely (Iván
Csaba e.) kézilabda diákolimpia iskolai
kézilabdacsapat – tagok: Fekete Csongor, Horváth Ákos, Horváth Konrád Hujbert László Kovács Kristóf László Miklós
Egon Nagy Csenger Gyula, Remport Donát, Sághegyi Erik Salamon Zalán, Szabó Benedek, Szabó Tamás, Zámbó Dorián Márk megyei 1. hely, országos elõdöntõ 3. hely (Salamonné Csótár Adrienn). Röplabda diákolimpia iskolai röplabdacsapat – tagok: Horváth Konrád,
Kovács Kristóf, Nagy Csenger Gyula,
Péter Dávid, Salamon Zalán, Szabó Benedek, Tóth Benedek Huba, Zámbó
Dorián Márk megyei 3. hely Kissné
Tóth Gabriella; Fogyatékossággal élõ
emberek Országos Kulturális Fesztivál
vers-mesemondás-paródia kategória
Mód Csenge 10. A országos 1. hely
(Tóthné Bali Krisztina), „Itt vagyok otthon” természettudományos vetélkedõ
Lenner Luca Anna, Kustánczi Richárd
Jácint, Nagy Ádám 10. H területi 2.
hely, Fekete Réka, Galovich Máté, Takács Sándor 10. B területi 1. hely
(Fehérné Gyömörey Katalin), Történelem OKTV Karáth Péter Zoltán 12. A a 2.
fordulóba jutott (Kántor Judit Mária).
Horváth Florencia Dorina 10. A Szivárványhíd irodalmi verseny országos 10.
hely (Tóthné Bali Krisztina).

Kedves Olvasóink!
Legközelebbi lapszámunk
2018. augusztus 10-én
jelenik meg.
»A SZERKESZTÕK
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» EREDMÉNYEK

A Celldömölki Városi Általános Iskola eredményei
Eredményes tanévet zárt a Celldömölki
Városi Általános Iskola is.
Íme a legeredményesebben szereplõ
tanulók névsora: Országos Asztalitenisz
Diákolimpia Ölbei Barnabás, Gõgös
Martin és Németh Bence 3. o. országos
3. hely (Iván Csaba, Obráz István, Ölbei
Péter), Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó Vas megyei fordulója Somogyi Norina, Csorba
Botond 4. b megyei 1., (Piller Ádám);
Gyermekbábosok XXV. Fesztiválja
Horváth Eszter 2.a, Árvai Bálint 2.b, Egri
Tifani 2.b, Remete Regina 2.b, Egri
Noel 4.b, Remete Dávid 4.b, Finta
Kristóf 5.b, Szõke Boglárka 5.c, Hajba
Kíra 5.c, Sarlós Krisztián 5.c. Gyermek
junior fiatal hajtó korosztályos Európa
bajnoksági tag díj- és akadályhajtás; CA-I-O-P 1* Nemzetközi Fogathajtó
Verseny – Császár – gyermek kategória
Díjhajtás: 2. hely Maraton: 1. hely
Akadály: 1. hely Összetett v.: 1 hely
Majthényi Panna 4.d (Ifj. Rozmán
Ferenc és Jámbor Vilmos), Diákolimpia
Úszás 50m mell Mell-Varga Máté 4.d
megyei 2. (Modori Péter–Bartus
Barbara). Neumann CEO informatika
verseny Viola Fanni, Révfi Dalma 7.b
megyei 6. (Pörnecziné Lakatos
Klementina), Szabó Magda emlékére
Hebe Kft. Olvasóverseny Bertalan
Boglárka, Józsa Regina Sára 6.a országos 1. hely (Vass Veronika). Kosárlabda: keszthelyi Castellum Kupa Fonyó
Máté, Gõcze Bence, Hérincs Máté és
Hujbert Martin 8.d, 8.c, 8.a Iskolák közötti 1. hely (Szabó Bence, Csói Gábor).

Kézilabda diákolimpia III. korcsoport
Budai Petra, Erdélyi Emese, Fonyó
Virág, Gyõrvári Gréta, Gyurák Rozina,
Hajdu Hanna, Imreh Réka, Józsa Vivien,Kocsis Eszter, Pup Rozi, Pup Sára,
Tóth Tícia, Verasztó Anna 6.d, 5.a, 7.b
megyei 2. (Gálné Nagy Erika), Kézilabda diákolimpia IV. korcsoport Szabó
Liliána, Pup Sára, Szélesi Sára, Szabó
Kíra, Berki Alíz, Pörneczi Fanni, Barabás
Hanna, Németh Eszter, Németh Dorka,
Lecsek Luca, Papp Laura 7.a, 7.b, 8.a,
8.b, 8.d megyei 3. (Geiger Csilla), Elsõsegélynyújtó verseny Pup Sára, Czigler
Dorka, Csillag Kinga, Forró Marcell, Buzás Jázmin Gyõrvári Gréta, Gyurák Rozina országos 7.b, 6.d 11. hely (Kondics
Erika) Ádám Jenõ Népdaléneklési verseny Ferencz Réka, Horváth Anna, Pál
Kata, Talabér Bianka, Horváth Fanni,
Szabó Kíra, Vass Réka, Dobány Dina 8.a
regionális ezüst (Hegedüs Erzsébet),
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jóna Bianka, Mándli
Gréta Valentina, Pörneczi Zsófia, Horváth Jázmin, Joó Luca, Badics Zsófia 5.b,
6. a, 6. c megyei ezüst (Nagy Zsuzsi).
Hebe Kft. Olvasóverseny Mesterházy
Péter 6.c országos 2. (Vass Veronika),
Szép Magyar Beszéd verseny Horváth
Ákos 6.a megyei 3. (Vass Veronika),
Zrínyi Ilona Matematikaverseny Mesterházy Péter 6.c megyei 6. (Balhási
Istvánné), Szép Magyar Beszéd verseny Ferencz Réka 8.a megyei 3., Pál
Kata 8.a megyei 4. (Szabóné Nagy
Henriette), Teleki Pál Földrajz-, Földtan
Verseny Viola Fanni 7.b megyei 1.,

Révfi Dalma 7. b megyei 2. (Kondics
Erika), Bendegúz tudásbajnokság biológia Horváth Anna 8.a megyei 4., Szabó
Kíra 8. a, megyei 5. (Gálné Nagy Erika).
Bendegúz Tudásbajnokság irodalom
Végh Tamás 7.a megyei 2. (Vass Veronika), Bendegúz Tudásbajnokság történelem Talabér Bianka 8.a megyei 4.
(Horváthné Boros Enikõ), Úszás 100 mes gyorsúszás Kovács Balázs 7.b megyei 2. (Modori Péter), Úszás 100 m-es
hátúszás Horváth Anna 8.a megyei 3.,
2. (Bartus Barbara, Modori Péter, Esküdt Roland). Bendegúz Tudásbajnokság irodalom Kuthi Marinka 5.d, megyei 5. (Rozmán Kristóf), Bendegúz Tudásbajnokság anyanyelv Révfi Dalma
7.b megyei 4. (Hartmanné Fekete Ildikó). Jánosházi népdaléneklési verseny
Gyurák Rozina 6.d ezüst (Hegedûs Erzsébet). Spiel und Gewinn német levelezõ verseny Takács Liza 8.a országos
2. (Küllei Katalin), Herman Ottó Természetismereti Verseny Vass Dániel 5.b
országos 3., Gulyás Boglárka 5.b országos 2., Németh Eszter 6.a országos 2.
(Kondics Erika), Világjáró Verseny-földrajz Pup Sára 7.b országos 2., Tóth Kíra
Lucia 7.b országos 3. (Kondics Erika),
Herman Ottó Természetismereti Verseny Mesterházy Péter 6.c országos 4.
(Kazári Józsefné), Pannónia – Ringen
rendezett Megyei Diáksportnapon futás
kategóriában Horváth Zsombor 8.a megyei 3., Generalli Runners félmaraton
Horváth Zsombor 8.a 1. helyezett
(Horváth Krisztián).
»ÚK

Szent Iván napi tûzgyújtás
Szent Iván éjszakájának a június 23áról 24-ére virradó éjszakát nevezik
Magyarországon. A nyári napfordulótól 3 nap választja el. A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van
az év legrövidebb éjszakája és az emberek számára a fény és a sötétség
váltakozása mágikus eredettel bírt. A
sötétség az elmúlást, a fény pedig a
megújulást jelentette, ezért ezen a
napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elûzzék a sötétséget; ekkor
kezdõdik a csillagászati nyár is. A
Szent Iván éji tûzgyújtás hagyományát eleveníthették fel a kilátogatók
június 24-én a Szentháromság téren.
A tûz körül a Kemenesalja Néptánccsoport tagjai invitálták táncolni a közönséget, de volt ezen a napon Gurul
a város vetélkedõ, és lakatfal-avatás
is, amelyre a párok lakatot tehetnek
örök szerelmük zálogaként.
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Gyenge õsz után remek tavaszi menetelés
A labdarúgó-szakosztályhoz hasonlóan,
kéziseinknél sem indult eseménymentesen az elmúlt szezon. A tavalyi bajnokságot még Kósa Ottóval a kispadon
fejezték be a lányok, ám az elsõ õszi
mérkõzésen már Salamonné Csótár
Adrienn irányította a csapatot. Az új
tréner nem volt ismeretlen a játékosok
zömének, hisz korábban már dolgozott
az együttesnél, így szerencsére nem
kellet sok idõ az összeszokáshoz. A játékosállományban annyi változás történt, hogy két meghatározó játékos is
kivált a keretbõl, hisz Szabó Hedvig kapus, és Vlasich Tünde is befejezte pályafutását, míg Szomorkovits Lilla gyermeke születése miatt nem tudott játékosként a csapat rendelkezésére állni.
A változások ellenére a felkészülés jól
sikerült, a szakosztályvezetés által kitûzött cél pedig nem tett túl nagy terhet
a játékosok vállára, hisz a 12 csapatos
pontvadászat 1-8. helyének valamelyikét kellett megszerezniük. Ez magyarra fordítva nem jelentett mást, mint
elkerülni a kiesést, hisz a mezõny utolsó 4 helyezettje elvileg búcsút int az
NB II-nek. A bajnoki rajt nagyszerûen
sikerült, hazai környezetben 30-27-re
sikerült legyõzni a Szombathelyi KKA
együttesét, és reméltük, hogy ez kellõ
lökést ad a lányoknak a folytatáshoz. A
következõ meccsek aztán komoly vereségeket hoztak, négy fordulóban 167
gólt kapott a Celldömölk, és kérdéses
volt, hogy ebbõl a gödörbõl hogy tud
kimászni. Szerencsére október közepén
sikerült újra megérezni a gyõzelem
ízét, akkor a SZESE Gyõr gárdája kullogott haza pont nélkül a CVSE-Swietelsky Arénából. Ám még mielõtt túl
nagy örömködésben törhettünk volna
ki, újabb kijózanító pofonok jöttek, az
õsz hátralévõ részében egyetlen pontot sem sikerült szereznie az együttesnek. Voltak ezek között elfogadható
vereségek, hisz Bükön, Mosonszolnokon nem nehéz kikapni, de ide sorolhatjuk még a Nemesvámos elleni hazai találkozót is, ám az addig sereghajtó Egerszegi KK elleni fiaskó már a nehezebben magyarázható kategóriába
tartozott. Ez a vereség a tabella utolsó
helyére lökte a Celldömölki VSE-t, és a
téli felkészülésre nagy házi feladatot
adott a csapatnak. A bennmaradást érõ
hely megszerzése egyre távolibbnak
tûnt, és látható volt, hogy erõsíteni kell
a keretet. A rengeteg kapott gól rávilágított, hogy a kapuban nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, és mezõnyben sem ártana még egy-két
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bevethetõ játékos. Több mérkõzésen is
szembetûnõ volt, hogy mentek, hajtottak a lányok becsülettel, a lõtt gólok
számával sokszor nem is volt baj, de a
rövid kispadnak „köszönhetõen” a
meccsek végére elfáradtak, és ezt az
ellenfelek sorra kihasználták. Az SZKKAval kötött együttmûködési szerzõdés
szerencsére enyhítette a bajokat, hisz
télen 3 új játékos érkezett Celldömölkre, a balkezes Szecsõdi Vivien, a
szélsõként remeklõ Gyõrffy Réka, és a
kapus, Tömõ Alexandra személyében.
A tavaszi nyitányon kissé elkeseredhettünk, hisz az SZKKA ellen, úgy tûnt,
semmi sem változott. Ezt a vereséget
azonban már egy sokkal sikeresebb
idõszak követte, a három új szerzemény hamar beépült a csapatba, és
egy sokkal gyorsabb játékot játszó
Celldömölk lépett hétrõl hétre pályára.
Az együttesre addig nem jellemzõ
gyors lerohanások, indítások révén
eredményesebb kézilabdát láthatott a
celli publikum, és végre nem csak a
gólok, hanem a gyõzelmek is jöttek.
Tömõ Alexandra nagyszerûen õrizte a
kaput, és rengeteg bravúros védést bemutatva segítette hozzá csapatát a
gyõzelmekhez. Salamonné Csótár
Adrienn is bátrabban nyúlhatott bele a
mérkõzésekbe, hisz a cserékkel a kritikus pillanatokban tudott frissíteni csapatán. A sikerek még jobban összekovácsolták a játékosokat, és igazi csapatként küzdve meneteltek a bajnok-

ság ezen szakaszában. Természetesen
minden találkozót most sem tudott
megnyerni a CVSE, ám a tabella elsõ 3
helyezettjének skalpját sikerült begyûjtenie, és azt a mezõny minden csapata megérezhette, hogy nem lehet biztosra menni a celli lányok ellen. Az
utolsó két fordulóban sajnos megint
nem sikerült pontot szerezni, hisz az
ezüstérmes Nemesvámos és a sereghajtó Egerszeg otthonában is betlizett
a csapat. Ez utóbbi azért is volt fájó,
mert a kötelezõnek tûnõ két pont elvesztése egyúttal azt is jelentette,
hogy kiesõ helyen, kilencedikként zárja a szezont a kemenesaljai alakulat.
Szerencsére a jövõ évet ennek ellenére is az NBII-ben kezdheti meg a
Celldömölk, hisz a Szövetség engedélyezte az osztályban való indulását. A
nyári szünetben nem pihenhet a szakosztályvezetés, hisz az SZKKA-tól kölcsönbe érkezõ játékosok szerzõdése június 30-án lejár, így pótlásukról gondoskodni kell, és a felkészülés során az
új játékosokat mielõbb be kell építeni
a csapatba. A pihenõ után, július utolsó
hetében kezdi meg az alapozást a
gárda a következõ szezonra, heti 2-3
edzéssel. A pontvadászat szeptemberben rajtol, remélhetõen addigra egy
tavaszihoz hasonló, eredményes csapatot sikerül összekovácsolni, és ismét
remek mérkõzéseket láthat a celldömölki közönség.
»CSUKA LÁSZLÓ

A nõi kézilabda NBII 2017/2018. évi bajnokságának végeredménye
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK PONT

1.

Vady Mosonszolnok

22

18

1

3

662 543 119

37

2.

Bajnok DSE Nemesvámos

22

16

1

5

703 587 116

33

3.

Sárvári Kinizsi SE

22

15

1

6

584 516 68

31

4.

Veszprém Pannon SE

22

14

1

7

627 577 50

29

5.

Gyõri Audi ETO KC U21

22

13

2

7

641 565 76

28

6.

SZESE Gyõr

22

9

1

12

573 620 -47

19

7.

Szombathelyi KKA U21

22

9

1

12

645 668 -23

19

8.

Büki TK

22

9

0

13

504 513

18

9.

Celldömölki VSE

22

8

0

14

609 726 -117 16

10. Körmendi DMTE

22

5

2

15

569 619 -50

12

11. Komárom VSE

22

6

0

16

520 609 -89

12

12. Egerszegi KK

22

5

0

17

539 633 -94

10
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Ezüstéremmel zártak labdarúgóink
2017 nyarán új trénerrel vágott neki a
bajnoki menetelésnek a CVSE labdarúgócsapata. Koman Vladimir helyét Kovács
Balázs vette át, az érkezõ edzõ elé nem
kisebb célt tûzött ki a vezetõség, mint a
dobogóra vezetni városunk futballistáit. A
játékoskeretben is történtek változások,
érkezett néhány fiatal, akiknek be kellett
épülniük a csapatba. Szerencsére ezzel
nem volt baj, hamar kialakult a csapategység, és a dobogós hely kiharcolása
teljesen reálisnak tûnt. A megyei mezõnybõl messze kimagaslott az NB III-ból
kiesõ Sárvár együttese, így a bajnoki cím
megszerzése kissé távolinak tûnt. A celli
gárda kor szerinti összetétele is érdekes
képet fest, hisz heten már túl vannak 35.
születésnapjukon, míg tizennégyen a 1921 esztendõsök táborát erõsítik. Ez a
jelentõsnek mondható különbség egyáltalán nem volt érezhetõ a csapategységen, a fiataloknak kiváló példát mutattak
idõsebb társaik az edzéseken és mérkõzéseken egyaránt, illetve a rutinjukkal
sok esetben kisegítették õket a találkozókon. Az õszi szezon során 12 gyõzelemig jutott a gárda, két döntetlen mellett
mindössze egy alkalommal hagyták el
vesztesen a játékteret. Az egyetlen fiaskót egy nagyon szoros meccsen szenvedték el, a Sárvár otthonában, így nem
volt miért szégyenkeznie a csapatnak. A
téli pihenõre másodikként térhetett Kovács Balázs együttese, és látva az õszi
remeklést, átértékelte célkitûzését a vezetõség. Mivel a Sárvár már 7 pont
elõnyben volt a mieinkkel szemben, az
aranyért papíron még versenyben voltunk, ám a realitás inkább azt mutatta,
hogy az ezüstérem megszerzése lesz a fõ
cél. Az õszi menetelés során kivívták az
ellenfelek tiszteletét labdarúgóink, ez
meg is látszott a tavaszi hazai bajnokikon. Szinte minden ellenfél bekkelni jött
a Kolozsvár utcába, igyekeztek elkerülni
a bekapott gólokat. Ez alaposan megnehezítette a mieink dolgát, rengeteg energiát emésztett fel a betömörülõ védelmek feltörése. Ez sajnos nem is ment
mindig tökéletesen, aminek az lett a következménye, hogy sok döntetlent játszott a csapat, szám szerint hatot. Idegenben már jobban ment a játék, hisz
hazai környezetben bátrabban léptek páÚj

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

lyára az ellenfelek, ezt pedig ki tudta
használni a nagyobb játékerõt képviselõ
Celldömölk. Majdnem minden mérkõzésen uralta a játékot a CVSE, a labdabirtoklásra nagy hangsúlyt fektetve játszott.
A mostoha idõjárás miatt az elsõ három
tavaszi fordulót elhalasztották, így az
április-májusi idõszak meglehetõsen sûrûre sikeredett. A sorsolásnak és a halasztásoknak „hála”, 3 napon belül két
nagy rangadó várt az együttesre, elõbb a
Répcelak, majd a 100%-os Sárvár látogatott a Kemenesaljára. Elõbbi együttes
jó iramú rangadón szenvedett 2-1-es
vereséget a mieinktõl, míg az addig hibátlan szomszédváriak egy jónak enyhe
jóindulattal nevezhetõ összecsapáson, 11-es döntetlent értek el, elveszítve makulátlan mérlegüket. A szezon közepére
elkeltek a dobogós helyek, így Kovács
Balázs bátran kezdett bele a csapat
fiatalításába. A mérkõzéseken több fiatalnak is játéklehetõséget adott, és látható volt, hogy jó úton járnak az utánpótláskorú játékosok, idõsebb társaik rutinjára támaszkodva, hétrõl hétre bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. A
tavasz utolsó mérkõzésein kissé kétarcú
volt a gárda, hisz egy óriási fölényben
végigjátszott szentgotthárdi 90 perc után,
majd egy héttel késõbb egy Rábapaty elleni hazai után is csak 1-1 ponttal gazdagodott, ám a két utolsó fordulóban öszszesen 8 találattal terhelte meg ellenfe-

lei hálóját. (Egyházasrádóc – CVSE 1-5,
CVSE – Kõszeg 3-0) 30 forduló alatt 21
gyõzelem és 8 döntetlen mellett mindössze egyetlen vereséget szenvedett el a
csapat, megszerezve ezzel a bajnokság
ezüstérmét. A megyei bajnokság gólkirályi címét Németh József hódította el, aki
32 alkalommal kényszerítette középkezdésre az ellenfeleket. A Magyar Kupa sajnos ebben az évben nem hozott komoly
eredményeket, az országos fõtáblára kerülés nem sikerült, a megyei sorozatban
pedig a 4. forduló jelentette a végállomást, egy elveszített szentgotthárdi
büntetõpárbaj után. A bajnoki címet
megszerzõ Sárvár a REAC elleni osztályozókon kivívta az NB III-as indulás jogát,
így joggal bízhatunk benne, hogy jövõre
ismét lesz esélye a cellieknek az elsõ helyen végezni. Ehhez nagy valószínûséggel a játékoskeretet sikerül egyben tartani, így tehát nem kell fordulókat áldozni
egy új csapat építésére. A felkészülés
várhatóan július 9-én kezdõdik majd, és
6 hétig tart, heti 3 edzéssel és edzõmérkõzésekkel.
A nyári felkészülési mérkõzések tervezett idõpontjai:
július 14. Devecser – Celldömölki VSE
július 21. 9:30 Celldömölki VSE – Rum
július 28-29. Négy Város Tornája, helyszín: Barcs, résztvevõk: Celldömölki VSE,
Barcs, Lenti, Körmend
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