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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!
A nálunk vásárolt laminált padlóhoz:
Laminált szegõléc:
2 mm-es alátét habfólia:

423 Ft/fm helyett 0 Ft
180 Ft/m2 helyett 0 Ft

Az ön megtakarítása 603 Ft / m2
csak május 26-ig, vagy a készlet erejéig!
100-200 Ft/ m2 áresés több színnél
A legújabb színeket kínáljuk, azonnal vihetõ raktárról.
Szuper ajánlatunk: 8 mm-es Szépia parketta: 2690 Ft/ m2
Az elegáns 7 mm-es Grönland tölgy:
A „retro” 8 mm-es Vintage tölgy:
A vadító 8 mm-es Vadtölgy:
A legújabb 7 mm-es Római tölgy:
A különleges 8 mm-es Fekete tölgy
A ragyogó 8 mm-es Holland tölgy:
A világos Oregon tölgy 8 mm-es:

2690
2890
2990
2790

helyett
helyett
helyett
helyett

2590
2690
2878
2590
2990
2990 helyett 2790
2990 helyett 2890

Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es Roseberg tölgy rusztikus: 3290 helyett 3188 Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es Naturál tölgy klasszikus:

3290 Ft/m2

Valamint további 10-12 szín raktáron.
(1 m2 laminált padlóhoz 1 m2 alátétfóliát, 1 fm szegõlécet adunk ajándékba)

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
Isover, Knauf, Hungarocell
Hõszigetelõ anyagok minden típusban.
Hatalmas készlet, alacsony árak.
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» KÖZÉLET

Beszámolók, nyári gyermekétkeztetés, forgalmi rend
Szakmai beszámolókat hallgatott meg
a képviselõ-testület az április 29-i ülésén, és pályázatok beadásáról is döntött a grémium.

dési balesetek domináltak. Celldömölkön 31 tûzeset és 39 mûszaki mentés
volt. A beszámoló során elhangzott,
hogy a Celldömölki Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság tavaly 40 alkalommal vonult és avatkozott be tûzesetek
során, mûszaki mentéshez 72 alkalommal hívták õket. Celldömölk kiemelkedik az önkéntességet vállaló települések közül, hiszen két önkéntes egyesület – a Celldömölki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület és a Kráter Önkéntes Tûzoltó
és Polgárõr Egyesület – is ezt a feladatot látja el.
A Népjóléti Szolgálat szakmai tevékenységérõl számolt be az intézmény
igazgatója, Sulyok Krisztina, aki kiemelte, hogy a szigorú jogszabályi elõírásoknak megfelelõen folyik a szakmai
munka, azonban egyre nehezebb megfelelõ végzettségû és gyakorlattal rendelkezõ szakembert alkalmazni. Az intézmény egységei között kiváló az
együttmûködés, és a szociális munka
során személyre szabott ellátást nyújtanak. (A szakmai beszámolók olvashatóak a celldomolk.hu weboldalon az ön-

kormányzat/ testületi ülések aloldalon.)
Foglalkoztak a képviselõk a szünidei
(nyári) étkeztetéssel is. A testület úgy
döntött, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan a nyári szünet teljes idõtartamára,
54 munkanapra biztosítja a szünidei
nyári étkeztetést a hátrányos helyzetû
gyermekek számára, az ellátásukról a
Városi Óvoda gondoskodik.
A Vörösmarty utca közlekedési rendje a
szakrendelõ intézet kórház területére
költözésével egyre nagyobb nehézségeket okoz, erre többen, fõként a körzet képviselõje, Karádi Mihály többször
felhívták a figyelmet. A képviselõ-testület a Vörösmarty utca Nagy Sándor
tér és Hunyadi utca közötti szakaszára
tervet készíttet, hogy a forgalmi rendje
a Hunyadi utca felé egyirányú legyen,
a másik forgalmi sáv pedig parkoló legyen. Pályázatok beadásáról is döntöttek. Az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása címen az alsósági konyha és a Dózsa
György utca felújítására nyújtanak be
pályázatot.
»ÚK

Élménynap anyák napja alkalmából

szemléltettek, de gondolkodtattak is, például a munka és magánélet egészséges
összehangolásáról. A meghívott szakemberek közt családterapeuta, tréner, mentálhigiénés szakember is volt, így több oldalról kaphattak megerõsítést az anyukák
az õket érintõ témakörökben. Az Áttûnések Improvizációs Színház nõi galibákat
és megoldásokat vitt színre, ezzel is gazdagítva a programok sorát. Az anyák napjához kapcsolódó élménynapon résztvevõket fürdõbelépõvel ajándékozták meg
a szervezõk, a kisgyerekesek részére pedig gyermekfelügyeletet biztosítottak a
rendezvény ideje alatt. A nap zárásaként
tombolasorsolásra is sor került, az anyukák pedig számos élménnyel gazdagodva
fogalmazhatták meg saját életükre vetít»B-VZS
ve a program üzenetét.

Elmúlt évi tevékenységérõl és városunk tûzvédelmi helyzetérõl számolt
be a Sárvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság (HTP), akiket a városvezetõ testület ülésén Seper András ezredes, a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Kovács Levente alezredes, kirendeltségvezetõ,
Csende Sándor tûzoltóparancsnok, a
Celldömölki Önkormányzati Tûzoltóság
tevékenységérõl Kocsis Péter, a Celldömölki Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság parancsnoka számoltak be. A
HTP mûködési területe 87 településre
terjed ki, 1375 négyzetkilométernyi területen közel 70 ezer állampolgár tûzés katasztrófavédelmét látják el. Tavaly
411 esetben vonultak ki, a mûködési
területen 292 esetben, a többi a mûködési területükön kívül esett. A tûzesetek jellemzõen otthonokban voltak,
míg a mûszaki mentéseknél a közleke-

Anyák napja alkalmából „Köszönjük napot” szervezett május 2-ra a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara három partnerével együtt a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárba. Az ingyenes
elõadások középpontjában a nõi szerepek, a nõi karrier valamint az anyukákat
érintõ nehézségek álltak.
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint konzorciumvezetõ három
partnerével együtt (Változó Világért
Alapítvány, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pannon Novum
Nonprofit Kft) még 2018 tavaszán vágott
bele abba a nagyszabású, három éves
programba, amely Vas megye munkaerõpiacát hivatott támogatni. Az EFOP-1.2.917-2017-00016 számú „NÕI ERÕ”– Stabil
alap nõknek Vas megye déli és keleti részén elnevezésû projekt közvetlen célja a
nõi foglalkoztatás erõsítése és az atipikus
munkaformák bevezetésének támogatása a megyében, tágabb kitekintésben pedig a munkapiac hiányosságainak felszámolása, a munkáltatók keresletének és a
rendelkezésre álló humán kínálatnak az
összehangolásával.
Ennek a projektnek a keretén belül zajlott
május 4-én az anyák napi „Köszönjük
nap”, mely többek között olyan kérdésekre adott választ, hogy mivel küzdenek a
nõk, anyukák hazánkban? Milyen az élet

egygyerekes és sokgyerekes családban?
A megnyitón Balogh Károly Zsolt, a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fõtitkára köszöntötte a megjelent nõket,
anyukákat, majd Kálmán Edina, az IFKA
Szervezetfejlesztési Csoport vezetõjének
vitaindító elõadásával elkezdõdött a nõi
kihívásokkal, életutakkal foglalkozó anyák
napi program. Az egész napos rendezvény folyamán kerekasztal beszélgetések, szakmai elõadások és mûhelymunkák zajlottak, mely együttgondolkodásra,
tapasztalatcserére és tudásmegosztásra
késztette a résztvevõket. A nõi sorsokkal,
kérdésekkel, határokkal és jó gyakorlatokkal foglalkozó elõadások nemcsak

„Nyíljunk ki mi is, mint a pünkösdirózsa”
Meghívó az Országos Kulturális Fesztiválra
A Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja 2019. június 08án (szombaton) 9.00 órai kezdettel
rendezi meg az Országos ART Kulturális Fesztivált a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban.
A rendezvény házigazdája Fehér
László, Celldömölk város polgármestere, a Cselekvõ Összefogással Cell-

dömölkért Egyesület elnöke. Szeretettel várjuk minden érdeklõdõ embertársunkat az egész napos rendezvényre.
A belépés ingyenes.
„Erõs vagyok! De néha nekem is
szükségem van arra, hogy valaki
megfogja a kezem és azt mondja,
minden rendben lesz.“
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BALLAGÁS
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„Most búcsúzunk, és elmegyünk…”
Május 3-án elballagott a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium két végzõs osztályának 44 diákja. Az elkövetkezendõ idõszakban az érettségi
vizsgákon kell az eddig megszerzett tudásukat bizonyítani.
Utoljára hallhatták a csengõszót a Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs tanulói május 3-án, pénteken. A ballagási
ünnepség délelõtt a gimnazisták menetével vette kezdetét, akik az iskola
névadója elõtti tiszteletüket leróva
megkoszorúzták a Berzsenyi szobrot,
majd egymásba fonódott karokkal, bal-

lagási énekek kíséretében, az iskola lobogójának nyomában elindultak a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárba, ahol az ünnepség hivatalos része zajlott. A színpadon felsorakozó ballagókat elsõként Sipos Tibor igaz-

gató köszöntötte, aki jelezte az elõttük
álló hetek komoly kihívását és megpróbáltatását. „A ballagás egy hosszú
idõszak lezárásának záróakkordja. Nem
az utolsó taktus, de jelentõs pillanat
középiskolánk, és az itt Önök elõtt álló
44 végzõs diákunk életében is. A közösen eltöltött négy illetve hat év látható
változása jelzi, hogy egy átalakulás,
egy út végére értünk. A változás, aminek szemtanúi lehettünk nemcsak diákjainkra, de gimnáziumunkra is érvé-
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nyes. Az iskola atmoszféráját meghatározó külsõ és belsõ átalakulás egyértelmûen jót tett mindannyiunk közérzetének.… Ne feledjék, mi mind
együtt, közösen szurkolunk sikereikért.
Mert hosszú útra indulnak, az bizonyos,
a mai ünnep a legmegfelelõbb alkalom
hogy megköszönjék szüleik és tanáraik
fáradozását” – hangzott el az igazgató
beszédében. A 11. évfolyamosok nevében Balás Endre szólt az érettségi elõtt
álló diáktársaihoz, majd a ballagók sorából kilépve Szabó Tamás 12. A osztályos tanuló mondott köszönetet szüleiknek, tanáraiknak, akik támogatták
õket az idáig vezetõ úton. A köszöntések sorát Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke folytatta, aki jó
tanácsokkal látta el az érettségi elõtt

kerület igazgatója bátorításként azt
üzente a felnõttkor küszöbén álló diákoknak, hogy merjenek azzá lenni, amit
gondolnak, ehhez keressék meg a
lehetõségeket. A végzõsöktõl fiatalabb
diáktársaik verses-zenés összeállítással
vettek búcsút, Szabó Zsolt, Berta Dorotea egy-egy verssel, míg az iskola
énekkara dallal köszönt el a tizenkettedik évfolyam valamennyi diákjától. Az
intézmény életében már hagyomány,
hogy a ballagók szalagot kötnek emlékként az iskola zászlajára, amit a 11. évfolyamosok vesznek át tõlük, megtartva a múlt üzenetét, és a folyamatosság
szimbólumát. Az ünnepség részeként
elismerésben részesültek a végzõs osztályok legeredményesebb tanulói, a közösségi munkában élenjáró diákok. A

álló fiatalokat, arra biztatva õket, hogy
szárnyaljanak, repüljenek és olyan célokat tûzzenek ki maguknak, amit nem
tudnak megvalósítani, mert útközben
rájönnek, hogy azok eléréséhez sem
kell nagyobb erõfeszítés, mint a kisebb
célokhoz. Rozmán László, a Sárvári Tan-

történelmi egyházak képviselõinek áldását követõen véget ért a ballagási
ünnepség hivatalos része, és a fiatalok
kiléphettek a nagybetûs életbe, melynek elsõ mérföldköve az érettségi vizsga megszerezése lesz.
»B-VZS
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„...Õrizd tovább a csodát...“
Május 4-én a Szombathelyi Mûszaki
Szakképzési Centrum Eötvös Loránd
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
is elbúcsúztatta végzõs diákjait. Idén
három osztály 32 végzõse számára
szólalt meg május 4-én délelõtt az
utolsó csengõszó.
A 3/11 B. szakközépiskolai osztály leendõ cukrászainak létszáma kilenc, a
3/11 C. tizenegy tagja asztalosnak, illetve ipari gépésznek tanult, a 12/A
szakgimnáziumi osztály tizenkét diákja
pedig az informatika és vendéglátóipari szakma csínját-bínját sajátította el
középiskolai tanulmányai során.
Miután a búcsúzók utoljára végigsétáltak alma materük folyósóján, és szimbolikusan elbúcsúztak diákéletük helyszíneitõl, kezdetét vette a ballagási ünnepség, melynek nyitányaként egy
vers hangzott el Szakál Nikoletta 10. A
osztályos tanuló elõadásában. Ezt követõen Fehér László polgármester köszöntötte Celldömölk Város Önkormányzatának nevében a ballagókat.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a

most ballagó diákokat az elmúlt évek
során nemcsak a tanulás, és ismeretszerzés formálta, alakította, hanem iskolájuk az életre is felkészítette õket,
olyan értékrendet közvetítve számukra, amellyel boldogulhatnak elõttük álló felnõtt éveik során is. A városvezetõ
köszönetet mondott a nevelõtestület
tagjainak is áldozatos munkájukért, a
ballagókat pedig arra biztatta, hogy soha ne feledjék celldömölki gyökereiket.
A 11. évfolyam nevében Mándli Bernadett Adrienn búcsúzott a végzõsöktõl. A ballagók nyolc pontjára hívta
fel figyelmüket, kiemelve a hit, álmok,
erõ, magabiztosság, szerencse, küzdés
fontosságát, melyeket megszívlelendõ
tanácsként rakott az érettségi és a
szakmai vizsgák elõtt álló diáktársai úti
batyujába. A ballagók nevében Dénes
Bettina 12. A osztályos tanuló szólt a

köszönet és hála hangján tanáraikhoz
és szüleikhez, és búcsúzott el osztálytársaitól, valamint alsóbb évfolyamos
diáktársaitól, minden sorstársának azt
kívánva, hogy teljesüljenek álmaik, és
olyan emberként éljenek, amilyenekre
szüksége van a világnak. Az intézmény
hagyományaihoz tartozik, hogy a
végzõs évfolyamok évszámmal ellátott
szalagot kötnek az iskolai zászlóra,
majd átadják az õket követõ évfolyamok képviselõinek. A zászlóátadás ünnepélyes pillanatai után Soós Andrea,
tagintézmény-vezetõ asszony búcsúzott a végzõs diákoktól: „A ballagás
olyan ünnep, amelyben egyszerre van
jelen az emlékezés és a búcsú, az útra
hívás és az új iránti kíváncsiság. Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve álltok most itt, de talán még nem értitek
mi értelme volt az elmúlt évek erõfeszítéseinek, a sok tanulásnak, próbatételnek és kihívásnak. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek az iskola, a mûveltség, a
helyes magatartás elsajátításának jelentõségét. Kívánom, hogy mindannyian azt az életpályát járjátok be, melyre

adottságaitokkal, ismereteitekkel és kitartásotokkal képesek vagytok. Az iskola térképet, iránytût, ismeretet és minden szükséges segítséget megadott és
megad hozzá, de járni magatoknak kell
a választott úton.” A hagyományoknak
megfelelõen a ballagási ünnepség vé-

gén azon végzõs diákok jutalmazása
következett, akik jó tanulmányi eredményükkel, tanulmányi versenyeken
való eredményes szereplésükkel, vagy
közösségi munkájukkal kiérdemelték
az elismerést.
»REINER ANITA
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Gyermekszínjátszók találkozója – vasi forduló Celldömölkön
2016 óta ad otthont a Soltis Lajos Színház a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Vas megyei
fordulójának. Idén sem volt ez másként, hat csapat részvételével április
29-én zajlott a program.
A Magyar Drámapedagógiai Társaság
2019-ben 28. alkalommal hirdeti és
szervezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót és
Fesztivált. A felmenõ rendszerû seregszemle utolsó megyei fordulója a
vasi. Ezt követi a regionális forduló,
majd az országos gála, melyet idén
Szegeden rendeznek majd.
A Gyermekszínjátszó Találkozó vasi fordulójának megnyitóján elsõként Viola
István, a Celldömölki Városi Általános
Iskola igazgatója köszöntötte a színjátszó diákokat és felkészítõiket, nem
utolsósorban pedig a rendezvény lebonyolítását magára vállaló házigazda
Soltis Lajos Színházat.
A fesztivált Pálné Horváth Mária, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója nyitotta meg,
hangsúlyozva a színjátszó találkozó
kulturális életben betöltött szerepét,
közösségépítõ erejét, melynek lényege
a közös játék, és a színpadi élmények
megélése; nem mellesleg pedig a szellemi mûhelymunka, és az annak eredményeként megszületõ darabok.

A résztvevõk idén Lendváról, Gyõrbõl,
Szombathelyrõl, Csepregrõl érkeztek,
és természetesen a soltisosok is képviseltették magukat két produkcióval. A
nap folyamán hat elõadást tekintett
meg a kéttagú zsûri (Tóth Zsuzsanna
drámapedagógus és Regõs János színész, rendezõ, a Magyar Szín-Játékos
Szövetség elnöke):
 Kisoroszlánok: Háziolvasmány, avagy
a János Vitéz (Magyar Nemzetiségi
Mûvelõdési Központ, Lendva)
 Reménységek: Fél lábon (Reményik
Evangélikus Általános és Mûvészeti
Iskola, Szombathely)
 Arrabona Diákszínpad Középsõ csoport: A lány, aki egyszercsak elfogyott... (Generációk Háza Mûvelõdési
Központ, Gyõr)
 kisCRAZYszínészek: Mersz vagy mersz
(Soltis Lajos Színház- Eck Imre Alapfokú Mûvészeti Iskola, Celldömölk)
 Csepregi Színjátszók: Tízórai szünet
(Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Csepreg)
 #SoloYolo: Kommunikációs zavarok
térben és idõben (Soltis Lajos Színház
– Eck Imre Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Celldömölk)
A zsûri döntése alapján aranyminõsítést
kapott és továbbjutott a regionális fordulóra: Arrabona Diákszínpad, Gyõr középsõ csoport. Ezüstminõsítést kapott és

javasolt a továbbjutása: kisCRAZYszínészek (Soltis Lajos Színház, csoportvezetõrendezõ: Nagy Zsuzsi). További ezüstöt
ért még a lendvaiak, a szombathelyiek,
valamint a csepregiek bemutatója.
A program kiegészült egy alkotófejlesztõ meseterápiás mûhelyfoglalkozással, melyen a résztvevõk átélhették
az élõszavas mesemondás élményét.
Egy kevésbé ismert japán mese feldolgozásával megtapasztalhatták azt is,
hogy a mese biztonságos keretei között mozogva könnyebb megfogalmazni az érzéseinket, gondolatainkat, és a
mesei úton haladva megtalálni saját
belsõ erõforrásainkat.
A délutáni eredményhirdetést megelõzõen a vendégszereplõ színjátszókat a
Soltis Lajos Színház egyik legújabb zenés meséje, a Jancsi és Juliska várta.
Április utolsó hétvégéjén rendezték
meg Pécsett a II. Országos Diákszínházi
Fesztivált, melyre a Soltis Lajos Színház
„Mielõtt meghaltál” címû ifjúsági drámája is meghívást kapott. A Nagy
Péter István rendezte elõadás megosztott fõdíjat nyert, emellett a darabot
színpadra állító színistudiósok különdíjban is részesültek a személyes hangulatú történetmesélésért, valamint a kiforrott, komplex nyelvhasználatért.
Színészi különdíjat kapott: Hurtik Nóra,
Fogl Noémi és Tóth Marci.
»REINER ANITA

A 90 éves Marika nénit köszöntötte a város jegyzõje
90. születésnapja alkalmából egy csokor virággal köszöntötte otthonában
a városvezetés nevében Farkas Gábor
jegyzõ Halász Kálmánné celldömölki
lakost, április 29-én. Marika néni egy
hétgyermekes család ötödik gyermekeként jött világra, tõsgyökeres
celldömölkiként. Aktív éveiben varrónõként dolgozott, házasságából két
lánya született. Mostanra négy unokával és hat dédunokával bõvült a
család. A 29 éve özveggyé vált Marika néninek jelenleg lánya van segítségére a mindennapi teendõk ellátásában, aki szeretettel ápolja édesanyját. A jeles évforduló alkalmából
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntõlevele mellett az idén 40 éves
Celldömölk jubileumi kiadványát is
átadta a jegyzõ Marika néninek, aki
1929. április 28-án született.
»B-VZS
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» FESZTIVÁL

„Ujjé, a ligetben nagyszerû!” –
celldömölki majális
Celldömölk Város Önkormányzata gazdag programot szervezett május elsején a régi majálisok helyszínén, a város
életében valaha központi szerepet betöltött ligetben. A celldömölki majális
minden korosztály számára tartogatott
szórakozási lehetõséget.
Mint ismert tény, Celldömölk idén ünnepli várossá avatásának 40 éves évfordulóját, így a programok, rendezvények
egész éven át ennek jegyében zajlanak.
Az önkormányzat sikerrel vett részt egy
pályázaton, mely által a helyi közönségnek, az itt élõknek minél szélesebb körben tud zenés, szórakoztató programot
biztosítani. Ennek köszönhetõen valósulhatott meg az „Aktívan jubiláló városunkban” címû pályázat keretében az
évtizedekkel ezelõtti május elsejék hangulatát megidézõ celldömölki majális a
régi helyszínen, vagyis a ligetben. A rendezvény elején Fehér László polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, aki
május elseje apropóján kitért arra is,
hogy hazánk éppen 15 évvel ezelõtt,

2004. május elsején lépett be az Európai
Unióba, mely fontos momentum volt
Magyarország, és városunk életében is.
A városvezetõ felelevenítette a régi majálisok hangulatát is, és a múltidézés
jegyében üdvözölte a fellépõ zenekarokat. Az idõutazásban résztvevõ együtteseket Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatója is köszöntötte. Elsõként a valamikori „Fény” együttesbõl még ma is
zenélõ Kapui Gyulával nosztalgiázhatott
a ligeti közönség, aztán délután öt órától
„Újra dübörög a banda” címmel a mostani alkalomra összeállt „Hell's and
Dandys” emlékzenekar dübörgött, melynek tagjai közt a hajdan népszerû „Hell's
Fireman” formáció zenészeit hallhatták

a celliek, együtt zenélve a sárvári
Dandy's emlékzenekarral. Õket követte
az egykori, szintén közkedvelt „Syrius”
néhány csapattagja, a nem csupán
Shadows számokat játszó „Syrius
Shadows Band”.
A nosztalgiázó felnõtteken kívül a szervezõk a gyerekekre is gondoltak a
program összeállításakor, hiszen õket

õket. A kísérõ programelemek sorában
még lézerharc, virtuális valóságsátor,
és Segway akadálypálya kínálatából
válogathattak a ligetbe kilátogatók,

egyrészt Szabó Andrea „Tündérkert daloló”-ja szórakoztatta, másrészt pónilovaglás, és mini vidámpark is várta

ahol természetesen a majálishoz nélkülözhetetlen sör és virsli is hívogatón
csalogatta a résztvevõket. A jubileumi
év celldömölki majálisa retrodiscoval
zárult DJ Muki közremûködésével.
»REINER ANITA
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» MÛVELÕDÉS

elnöktõl, a kiemelkedõ teljesítményt
nyújtók pedig különdíjban részesültek.
Eredmények
Vers és próza: Borbás Áron (CVÁI Alsóság 5. osztály felkészítõ Radányiné
Nováki Márta), Majerhoffer Noémi (CVÁI

Zene: Szép Daniella (hegedû) (Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola,
felkészítõ Fülöp Balázsné), Budai Ádám
(kürt) (Ádám Jenõ Zenei AMI, felkészítõ
Kovács Róbert), Nagy Eszter Noémi
(szintetizátor) (Ádám Jenõ Zenei AMI,
felkészítõ Némethné Bodnár Zsuzsanna), Csöglei Népdalénekesek (Kövi Dóra, Kövi Veronika, Bognár Boglárka,

Alsóság 7. osztály felkészítõ Szabóné
Kiss Ildikó), Nagy Eszter Noémi (CVÁI Alsóság 7. osztály, felkészítõ Nagy Jánosné), Bokor Dániel, Harmath Bence,
Treiber Dzsesszika (mindhárman a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola 2. b
osztályosai, felkészítõ Szabó Szilvia).
Könnyûzene: Mester Krisztina (PTE Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium
és Szakközépiskola Szombathely).

Csonka Zsolt, Erdélyi Johanna, Tóth Nóra (felkészítõ Gáncs Andrea).
Tánc: Rocky-Dilly ARRC (felkészítõ Koszogovits Norbert)
Zenés-táncos mûsorszám: Celldömölki
Városi Általános Iskola 1. b osztály (felkészítõ Ferenczyné Horváth Anita),
Tücsök Bábcsoport (felkészítõ Nagy
Márta).
»REINER ANITA

Ifjú tehetségek versengtek
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban több éves múltra tekint
vissza a Kemenesaljai Ifjú Tehetségek
Mûvészeti Fesztiváljának megrendezése. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló Diák-Szín-Tér keretében idén is több mûfajban mérettették meg magukat a jelentkezõk, április 26-án.
A fesztiválra évrõl évre olyan gyermekek és fiatalok jelentkezését várják,
akik szeretnék megmutatni tehetségüket, tudásukat a következõ kategóriákban: komolyzene, könnyûzene, vers- és
prózamondás, színházi elõadás, népmûvészet, tánc- és mozgásmûvészet,
valamint egyéb színpadi produkciók.
Idén is szép számmal akadtak jelentkezõk, akik zsûri és közönség elé kiállva
mutatták meg, mire képesek, akár
egyénileg, akár csoportosan. A húsz
mûsorszám között énekes, hangszeres,
zenés-táncos, prózai, táncos produkció
egyaránt szerepelt a diákok elõadásában. Az eredményhirdetésen a zenéstáncos mûsorszám, tánc, zene, könnyûzene, valamint vers és próza kategóriában indult résztvevõk mindegyike emléklapot vehetett át Süle Ferenc zsûri-

keretében elõször a Süle Ferenc karnagy vezette celli vegyeskar szerepelt.

örömteli élményt jelentõ megszólaltatása. Ennek megfelelõen a fesztivál
második szereplõjeként ezen darabjaikból szemezgettek. Az idei évi kórustalálkozó utolsó bemutatkozója a gár-

Elõadásukban egyebek mellett hagyományos skót dallamok, olasz fordítású
tradicionális dal hangzott el, és természetesen Bárdos Lajos szerzemény is
szerepelt az elénekelt zenemûvek között. A következõ fellépõ az ajkai
Cantabile Vegyeskar volt, akik Ajka város egyetlen vegyeskarként mûködõ
kórusaként öt évvel ezelõtt alakultak.
Céljuk a világi és egyházi zene kórusmûveinek magas színvonalon történõ,

donyi Alborada Vegyeskar volt. A 33
éve alakult énekkar mûsortárában egyházi és világi dalok szerepelnek, de
népdalokat és spirituálékat is szívesen
énekelnek, melyekbõl adtak is ízelítõt
közönségüknek.
A kórustalálkozó zárószámát a résztvevõ énekkarok most is, mint mindig,
együtt énekelték; Bárdos Lajos „Tábortûznél” címû dalával búcsúztak a jövõ
»RA
évi viszontlátás reményében.

Kórusok, ha találkoznak…
Csaknem három évtizedes múltra tekint
vissza a minden év április végén megrendezésre kerülõ Bárdos fesztivál,
mellyel a magyar kórusmûvészet kiemelkedõ személyisége, Bárdos Lajos
zeneszerzõ, karnagy, zenetudós emlékének adóznak a résztvevõ kórusok. A találkozónak idén is a mûvelõdési központ
adott otthont, ahol a házigazda Liszt
Ferenc Vegyeskaron kívül két vendégkórus képviseltette magát, április 28-án.
A hagyományoknak megfelelõen idén
is a katolikus templomban kezdõdött a
program, ahol a résztvevõ kórusok a
délelõtti szentmisén mûködtek közre
egyházi zenemûvekkel. Délután pedig
a mûvelõdési központban került sor az
énekkarok bemutatkozására. Idén három együttes részvételével zajlott a
fesztivál, a házigazda Liszt Ferenc Vegyeskaron kívül Ajkáról és Gárdonyból
érkezett kórus, melynek tagjait elsõként Fehér László polgármester köszöntötte, aki kiemelte a Bárdos fesztivál jelentõségét a város kulturális életében. A városvezetõ beszéde után kezdetét vette a dalos program, melynek
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Aranyérmes a celldömölki sakkcsapat
Május elsõ vasárnapján rendezték a
Vas megyei sakkbajnokság utolsó fordulóját. A pontvadászat valamennyi
résztvevõje a vönöcki mûvelõdési házban ült asztalhoz, hogy utolsó oda-viszszavágó mérkõzését lejátssza ebben a
szezonban.
A Celldömölk csapata a középmezõnyhöz tartozó Vasaljával mérkõzött
ezen a délelõttön, és abban a kedvezõ
helyzetben várhatta az összecsapást,
hogy a két mérkõzésen elért egy döntetlen is elegendõ volt a bajnoki cím
megszerzéséhez. Az elsõ meccset a
bajnokságban legtöbbet játszó játékosokkal vívták a celliek, és nehéz küzdelemben, döntetlenre végeztek, eldönt-

ve ezzel a végsõ elsõség kérdését.
Vasalja – Celldömölk 2,5 – 2,5
Sélley G. – Kovács B. 1–0. Lõrincz Z. –
Piri T. 0,5–0,5. Hertelendi Á. – Döbrönte
L. 0–1. Sélley L. – Kasza I. 0–1. Pass A. –
Olasz J. 1-0.
A második mérkõzésen 4 táblán is változtatott Czupor Attila csapatvezetõ, az
elsõ tábla ezúttal is Kovács Barnabásé
volt, és sikerült visszavágnia Sélley
Gábornak, az elsõ partiban elszenvedett vereségért. A többi párosításban is
remekeltek a mieink, vereség nélkül
hozták le a mérkõzést.
Celldömölk – Vasalja 4-1
Kovács B. – Sélley G. 1–0. Czupor A. –
Lõrincz Z. 0,5–0,5. Szücs T. – Hertelendi

Á. 0,5–0,5. Falusi T. – Sélley L. 1–0. Pethõ B. – Pass A. 1–0.
A tavalyi elsõ hely után, idén is a dobogóra várta a csapatot a vezetõség. A
11 csapatos mezõny kiegyensúlyozottnak mondható, 1-2 egyesület volt csupán, amelyik ebben az évben nem tudott felnõni a többiekhez, így a középmezõny résztvevõi ellen is nehéz,
szoros meccsek vártak a mieinkre. A
celldömölkiek ebben az erõsnek mondható mezõnyben mindössze egy vereséget szenvedtek, a Vépnek sikerült
egy meccset hozniuk Kovács Barnabásék ellen. A szezon során végig lelkesen, kitartóan küzdõ celliek megérdemelten szerezték meg az idei évben
is a bajnoki aranyat.
A bajnokság végeredménye:
1. Celldömölk 37
2. Bük
34
3. Vép
34
4. Sportiskola 24
5. Lukácsháza 22
6. Sitke
20
7. Pankasz
18
8. Torony
11
9. Vasalja
10
10. Õriszentpéter10
11. Vönöck
0.
Az aranyérmes csapat tagjai: Kovács
Barnabás, Piri Tamás, Döbrönte László,
Kasza István, Olasz Jenõ, Czupor Attila,
Szücs Tibor, Falusi Tamás, Pethõ Botond.
Csapatvezetõ: Czupor Attila. »CSUKA L.

Állásbörze a járási hivatalban

Torna emlékverseny

Állásbörze zajlott a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala és az Észak –Vasi Gazdaság és Foglalkozásfejlesztési Együttmûködés közös szervezésében a Celldömölki Járási
Hivatalban, április 23-án. A börzén
csaknem húsz munkáltató kínálatával
ismerkedhettek meg az álláskeresõk.

2019. május 17-én a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tornaversenyt rendez Czupor Ferencné, Éva
néni emlékére. Éva néni több évtizeden át volt meghatározó személyisége a celldömölki tornasport létezésének, fejlõdésének. A versenyt
három korcsoportban bonyolítják,
minden korosztályban 6 csapat
részvételével. A Szent Benedek Katolikus Iskola diákjain kívül Budapestrõl, Zalaegerszegrõl, Tatáról,
Szentgotthárdról, Körmendrõl érkeznek versenyzõk. Az esemény
délelõtt 10.45 órakor kezdõdik,
amelynek a CVSE–Swietelsky Aréna
ad otthont. A rendezvényt Szombathelyi Sportiskola tornászai is
megtisztelik, õk bemutatóval teszik
emlékezetessé a programot.

A Celldömölki Járási Hivatal mindig aktív
résztvevõje volt az állásbörzéknek, a
most zajlott esemény sajátossága, hogy
saját szervezésû rendezvényként valósulhatott meg a foglalkozásfejlesztési
paktummal karöltve. Mint azt Gecse
József, járási hivatalvezetõ elmondta: a
munka világában bekövetkezõ változások tükrében másfajta hozzáállásra van
szükség a munkaerõ-piaci kérdések tekintetében. Erre szolgál az állásbörze
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keretében zajló munkaerõ-toborzás, az
együttmûködõ munkáltatók közremûködésével.
Az eredményességhez, vagyis a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez, és a
foglalkoztatási ráta növekedéséhez a
munkaerõpiac minden szereplõjének
aktív tevékenységére szükség van. Az
állásbörzén a különféle elhelyezkedési
lehetõségeken túl egyéb igénybe
vehetõ szolgáltatások is rendelkezésre
álltak.
Az odalátogatók segítséget kaphattak
például önéletrajzíráshoz, továbbá munkaerõ-piaci információnyújtás, munkavállalási és rehabilitációs tanácsadás is
kínálkozott számukra, valamint tájékozódhattak a különféle támogatásokról,
képzési lehetõségekrõl.
»REINER ANITA
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» VÁLASZTÁS 2019

Európai parlamenti választások 2019
Magyarország köztársasági elnöke
2019. május 26-ra tûzte ki az Európai
parlamenti képviselõk 2019. évi választását.
Szavazni a szavazás napján személyesen reggel 6 órától 19 óráig lehet.
Szavazni csak érvényes személyigazolvány, vezetõi engedély, útlevél valamelyike és a lakcímkártya felmutatása
esetén lehet.
A celldömölki lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok az alábbi szavazókörökben szavazhatnak:
1. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda
Vörösmarty úti tagóvodája, Vörösmarty
u. 1.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Árvácska u., Bodza u., Botond u., Budai
Nagy Antal utca, dr. Géfin Lajos tér,
Gayer Gyula tér, Harangvirág u., Hollósy tér, Hunyadi u., Király János u.,
Kiscelli köz, Kisfaludy utca, Kossuth L. u.
18. számtól páros házszámok, Kökény
u., Marcal major, Nagy Sándor tér, Óvoda köz, Pápai u., Pozsony u., Szentháromság tér, Szomraky u., Vadrózsa
u., Vágány u., Városháza tér, Vasút u.,
Vasvári Pál u., Zrínyi Miklós u.
2. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Nagy Sándor tér 13.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi Bálint
u., Építõk útja., Füztõi Benedek u.,
Hársfa u., Kodály Zoltán u., Móritz Sándor u., Rendezõ pályaudvar, Riczinger
u., Tátra u., Tompa u., Vörösmarty u.,
Zalka Máté u.
3. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár dr.
Géfin tér 1.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Gyár u., Hámán Kató u., Ifjúság tér,
Lõtér u., Sági u. 1. házszámtól 71 házszámig (páratlan házszámok), Sági u. 2.
házszámtól 68. házszámig (páros házszámok), Sport u., Temesvár u.+ a települési szintû lakóhellyel rendelkezõk.
4. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Népjóléti Szolgálat Idõsek Klubja, Szalóky S. u. 3.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Április 4. u., Arad u., Belovári István u.,
Csokonai u., Gábor Áron u., Kisdobos u.,
Május 1. u., Mesteri u., Mikes Kelemen
u., Szalóky Sándoru., Úttörõ u.
5. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda,
Koptik O. u. 10.

Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Ady Endre u., Arany János u., Bartók
Béla u., Batthyány u. 11. házszámtól
folyamatosan (páratlan oldal), Batthyány u. 14. házszámtól folyamatosan
(páros oldal), József Attila u., Kassa u.,
Kolozsvár u., Koptik Odó u., Kölcsey u.,
Nagyvárad u., Ostffy Mihály tér, Petõfi
u. 17. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Petõfi u. 20. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Pórdömölk
u., Radnóti u., Ságvári u., Sándorháza
major, Széchenyi u., Uzsok u.
6. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Celldömölki Városi Általános Iskola, Árpád u. 34.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Árpád u., Baross u., Batthyány 2. házszámtól 12. házszámig (páros oldal),
Batthyány u. 1-9. házszámig (páratlan
oldal), Bercsényi Miklós u., Berzsenyi
Dániel u., Bocskai István u., Buza János
u., Deák Ferenc u., Dózsa György u.,
Esze Tamás u., Horváth Elek u., Kinizsi
u., Kossuth Lajos u. 1. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Kossuth L.
u. 2. házszámtól 16. házszámig (páros
oldal), Nemesdömölk u., Petõfi u. 1.
házszámtól 15. házszámig (páratlan oldal), Petõfi u. 2. házszámtól 18. házszámig (páros oldal), Rákóczi u.,
Szabadság tér, Wesselényi u.
7. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Városi Általános
Iskola – Alsósági Tagiskolája, Sági u.
167.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Barátság u., Béke u., Fazekas Mihály u.,
Kertalja u., Kresznerics u., Liszt Ferenc
u., Marx Károly u., Puskin u., Sági u.
102. házszámtól folyamatosan (páros
oldal), Somogyi Béla u., Táncsics Mihály u., Újvilág u.
8. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Alsósági Sportcsarnok, Hegyi u.
Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Bajcsy Zsilinszky u., Bem József u.,
Borbarát u., Dobó Katalin u., Dr. Holéczy Zoltán u., Eötvös Loránd u., Erdõalja u., Hegyi u., Heiner Kálmán u., Jókai Mór u., Kankalin u., Kismezõ major,
Kökörcsin u., Kõtörõ u., Kráter u., Lázár
Jenõ u., Martinovics u., Mátyás Király
u., Móricz Zsigmond u., Ság hegy, Sághegyalja körút, Sági u. 101. házszámtól
folyamatosan (páratlan oldal), Sikló u.,
Tündérvölgyi u., Uzsabánya u., Vak
Béla u.
9. számú szavazókör
Szavazóhelyiség címe: Izsákfai Klub,
Izsákfa u. 37.

Szavazókörhöz tartozó közterületek:
Bokodi u., Bokodpuszta major, Hegyalja u., Izsákfa u., Kódó u.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol
tartózkodó választópolgár belföldön az
általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2019. május 22-én 16.00
óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2019. május 17-én 16.00
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben a lakóhely szerint illetékes, személyesen pedig a lakóhely
vagy a bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodától.
Azon személy, aki személyesen nem
tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
mert egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogva tartása ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. Mozgóurna iránti kérelemmel kapcsolatos
részletes tájékoztatás a http://www.
valasztas.hu/mozgourna-igenylese oldalon olvasható.

Kazinczy-jelvény –
arany fokozat
A nyelvújítás vezéralakja, Kazinczy
Ferenc nevével fémjelzett „Szép
magyar beszéd” verseny regionális
fordulóján szép eredményt ért el
Sarlós Amina, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola 8. b osztályos diákja.
A Dunától nyugatra esõ megyék 5–
8. évfolyamos diákjai vettek részt a
Balatonbogláron megrendezett regionális fordulón kilenc megyébõl,
és a fõvárosból. Három vasi versenyzõ kapta meg a rangos zsûritõl
a Kazinczy-jelvény arany fokozatát,
köztük Sarlós Amina, akinek felkészítõ tanára Lendvay Istvánné
volt. Amina nem mellesleg a celldömölki Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap egyik idei évi ösztöndíjasa. Gratulálunk!
»REINER ANITA
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Terep-akadályfutás újra a Ság hegyen
Kúszás, mászás, kötélmászás, pókhálón
átfutás, bazalthordás várt azokra a sportolókra, akik vállalták, hogy szembenéznek a Honvéd Ezüstnyíl Sportegyesület
és a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület együttmûködésével
megvalósult VulcanRun kihívásaival.
Mint arról elõzõ lapszámunkban már
hírt adtunk, nagy sikerrel rendezték
meg a III. VulcanRun terep-akadályfutó
versenyt a Ság hegyen április 20-án.
Legutóbb novemberben rendeztek hasonló terepfutó-versenyt, amikor az
idõjárás állította akadályokkal is meg
kellett küzdeniük a vállalkozó szellemû
sportolóknak. Noha most az idõjárás
kedvezõ, a pályák mégis erõt próbálóak voltak.
Lendvai Gábor, a verseny ötletgazdája
a következõképpen nyilatkozott: – Nem
volt zökkenõmentes a kezdés, idõmérési problémák adódtak, de ahogy elindult az elsõ rajt, sikerült helyes mederbe terelni a rendezvényt. Büszke vagyok rá, hogy sikerült 400 futóval indítani a rendezvényt, ez eddig a legtömegesebb megmérettetés itt, Celldömölkön. A VulcanRun népszerûségét az
is mutatja, hogy nemcsak a megyébõl,
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de az ország távolabbi pontjaiból, sõt a
határon túlról is érkeztek versenyzõk.
Fehér László, Celldömölk város polgármestere, a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület elnöke elmondta: – Idén harmadik alkalommal
szervezte meg a pápai Ezüstnyíl Sportegyesület a celldömölki Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesülettel karöltve a sportrendezvényt. Tervezzük, hogy szeptemberben negyedszer is kihasználjuk a Ság hegy adta
lehetõségeket, és a hegy lábánál újra
üdvözölhetjük a terepfutás szerelmeseit. Örülök annak is, hogy nem pusztán
egy sportrendezvényrõl van szó, ha-

nem kísérõrendezvények is helyet kaptak itt, ezáltal sikerült mintegy 1000
fõt megmozgatni. Ezúttal szeretném
megköszönni önkénteseinknek, hogy
segítették a rendezvényt, valamint a
támogatóknak: a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesületnek, a
Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nek, valamint több közepes és kisvállalkozónak, hogy anyagilag is hozzájárultak a
verseny sikerességéhez – nyilatkozta a
városvezetõ. A tervek szerint a felnõtt
akadálypálya mellett gyermekfutamot
is indítanának a szervezõk, hogy a kicsik között is népszerûvé tegyék ezt a
sportágat.
»LA
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Ezüstéremmel zárták pingpongosaink a KSZL-t
SG Stockerau – Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels 5-0, Klubcsapatok
Szuperligája döntõ, visszavágó
Páros: Didukh, Serdaroglu – Fazekas,
Kriston 3:0 (10, 3, 10) Az elsõ szettben
partiban voltak a celliek, sikerült megszorítaniuk a hazaiak kettõsét. A második játszma nagyon sima lett, és a harmadikban is hiába való volt minden
erõfeszítés. (1-0)
Egyéni 1. kör: Didukh – Kriston 3:0 (9,
9, 10) Szoros szettekben, mégis simán
maradt alul Kriston a hazaiak ukránja
ellen. (2-0), Chen – Baranyai 3:1 (-8, 7,
3, 5) Szita Márton helyére a celldömölkiek saját nevelésû fiatalja ugrott be,
és nem vallott szégyent. Nagyot küzdve, jó játékkal szettet is nyerni tudott a
rutinos kínai ellen, ám végül fejet kellett hajtania a nagyobb tudás elõtt. (30) Serdaroglu – Fazekas 3:1 (9, 7, -8, 7)
Fazekas tette a dolgát becsülettel, de
egy szettnél többre nem futotta
erejébõl. (4-0). 2. kör: Chen – Kriston
3:0 (6, 3, 7) Nem igazán volt egy súly-

csoportban a két játékos. Chen félgõzzel is simán hozta az ötödik osztrák
gyõzelmet. (5-0)
Az alsósági sportcsarnokban elszenvedett 7-0 arányú vereség után, tét nélküli
visszavágó várt a celldömölki játékosokra. Az ausztriai mérkõzésre Szita Márton
nem tudott elutazni, egyetemi elfoglaltságai miatt, helyére Baranyai Domonkost nevezte a szakmai stáb. A meccs
eleji páros ezúttal sem hozott celli sikert, jó kezdés után visszaesés következett. Egyéniben is csak momentumai
voltak a címvédõnek, mindössze 2 szettet sikerült nyerniük, elõször meglepetésre Baranyai tudott Chentõl egy játszmát elvenni, majd Fazekas is nyert
egyet Serdaroglu ellen. A Stockerau elleni finálé két mérkõzésén nyeretlen
maradt a Klampár-legénység, 0-12-es
összesítéssel zárták az idei kupasorozatot. A nemzetközi ezüstérem után rögtön egy újabb nagy feladat elõtt áll a
gárda, hisz június 1-jén és 2-án Celldömölkön rendezik a férfi és nõi ext-

Bajnok a CVSE Haltelepítés
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ –
Vasvár VSE 3-0 (1-0). – megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Celldömölk, 100 nézõ, vezette: Marácz Z.
Celldömölk: Osvald – Lempeg, Enyingi, Gyõrvári, Gorácz (Orosz), Németh
J. (Szuh), Virág, Kovács Z., Péter
(Büki), Molnár T., Piri (Varga J.). Edzõ:
Kovács Balázs.
Vasvár: Tóth K. – Varga A. (Berta),
Vincze, Robán, Hajas, Dávid, Pálla,
Bakos D., Bakos Cs., Horváth Á.,
Schermann (Szegleti). Edzõ: Lepár
Attila.
Gólszerzõ: Németh J. (10., 54., 70.).
A remek napot kifogó Németh József
mesterhármasával megérdemelt gyõzelmet aratott Kovács Balázs együttese. A találkozót végig uraló házigazdák ezzel a gyõzelemmel megnyerték
a Vas megyei elsõ osztályú labdarú»CSUKA L.
gó-bajnokságot.

Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Az elmúlt napokban 10.500 kg pontyot
telepítettek a Vasi horgász szövetség
vizeibe. Ebbõl 4 mázsa a celli téglagyári tóba került.
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége április 15-16-án végezte a megyei horgászvizek tavaszi
pontytelepítését. Április végén 10.500
kg 1,5-3 kg közötti átlagsúlyú háromnyaras ponty került a szövetségi vizekbe. Az elmúlt idõszakban eddig összesen több mint 20 tonna különbözõ korosztályú hal érkezett a horgászvizekbe,
hogy a pecásoknak minél nagyobb élményt nyújtsanak a vasi vizek. A mostani telepítés a MOHOSZ-MAHAL közös
áprilisi akciója keretében valósult meg.
A haltelepítések után általános horgászati tilalom nem került egyik vízterületen sem elrendelésre, hogy mindenki minél elõbb tudjon a szenvedélyének hódolni. A téglagyári tó környeze-

raliga négyes döntõjét, ahol a cél nem
más, mint a kilencedik magyar bajnoki
cím megszerzése.
»CSUKA L.

Bajnoki forduló
NB II.
Vonyarcvashegy SK – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS III. 3 : 15
Iván Csaba 4, Markó András 4, dr.
Németh Gábor 3, Bakonyi Bertalan 2,
Iván Csaba – Markó András, dr. Németh
Gábor – Bakonyi Bertalan párosok.
Nagy arányú gyõzelem született a tartalékos hazaiak ellen.
Mohácsi TE – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS III. 9 : 9
Markó András 4, dr. Németh Gábor 2,
Bakonyi Bertalan 2, Markó András – dr.
Németh Gábor páros.
Iván Csaba nem tudott elmenni
Mohácsra, így nélküle jó eredménynek
számít a döntetlen.
tét egyébként folyamatosan karbantartják, szépítik a celldömölki horgászok. A tervek szerint a közeljövõben a
kis tó rehabilitációjára is sor kerül. A
Lokomotív Horgász Egyesület a tavasz
folyamán tartja két horgászversenyét
is. A felnõttek május elsején mérhették össze tudásukat, a gyermek horgászversenyre pedig gyermeknapkor,
május 26-án kerül sor.
»SZA

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Rajczi Balázs és
Rozsi Piroska fia: Barnabás. Halálozás: Szász Gyuláné sz. Burján
Jolán, Gerencsér Elemér Béláné sz,.
Lábos Sára Mária, Csabafi Leontina
Mária sz. Dombi Leontina Mária,
Nagy Béláné sz. Bõsze Valéria, Rigó
Emilné sz. Horváth Mária Magdolna,
Németh Erzsébet. Kemenessömjén
Halálozás: Szegletes Ottóné sz. Farkas Rozália. Nagysimonyi Halálozás:
Bruckner Imréné sz. Horváth Rozália.
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Celldömölkön az ipari parkban,
õrzött telephelyen 320 m2-es
csarnok/raktár és iroda
helyiségek kiadók.
Érdeklõdni: 06/20 9328895
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

