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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

Öt éves a JUFA Celldömölkön
A celldömölki JUFA Vulkán Resort az
osztrák JUFA szállodalánc elsõ magyarországi szállodája, mely immár öt éve,
2014 óta várja vendégeit. Tevékenysége nemcsak a négycsillagos hotel és
a kemping üzemeltetésére, hanem a
régió, illetve a kistérség idegenforgalmának fejlesztésére is kiterjed. Az egységes ausztriai szállodalánc részeként
az osztrák családbarát szállodai minõsítésnek is meg kell felelnie. Ez volt az
egyik témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet a celli ötéves évforduló
megünneplésének apropóján tartottak
május 13-án. A kisjubileum megünneplésére több mint hatvan JUFA vezetõ
érkezett Celldömölkre.
A jubileumi rendezvényen elsõként a
JUFA ötlet megalkotója, a JUFA Hotels
vezérigazgatója, Gerhard Wendl szólt,
aki elégedettségét fejezte ki a celli JUFA mûködésével kapcsolatban, és kiemelte, hogy az, a JUFA elsõ magyarországi támaszpontjaként az elmúlt öt év
alatt sok változáson és fejlõdésen
ment keresztül. A kemping területén
most kialakításra kerülõ 24 mobilház
által pedig a vendégéjszakák növekedésével számolnak, és nem titkolt célként tûzték ki, hogy további fejlesztésekkel magasabb minõséget biztosítva
a családoknak, a celli JUFA kempinget
Magyarország legcsaládbarátabb kempingjévé tegyék. Klára Ágnes, a JUFA
Vulkán Resort szálloda és kemping

igazgatója a célok közt hangsúlyozta,
hogy az év 365 napján állandó, magas
színvonalú minõséget szeretnének
nyújtani a vendégeknek, amihez hozzájárul a már beüzemelésre került 16
és még további 8 mobilház, mely a
szállodán kívül alternatív szálláslehetõséget biztosít a családoknak. A mobilházak 5-6 fõ elhelyezésére alkalmasak, felszerelt fürdõvel, konyhával,
egész éven át bérel-hetõk, önellátásra
berendezkedve. A családbarát funkciót
tovább erõsítve ugrálóvár is kihelyezésre került, és várható egy animációs
központ kialakítása is. A közelmúltról
szólva Klára Ágnes elmondta, arra a
legbüszkébbek, hogy az elmúlt másfél
évben mind a szállodában, mind a
kempingben mintegy 20%-kal nõtt a
törzsvendégek száma, további célként
pedig aláhúzta, hogy a vendégéjszakák
emelkedésén túl 30%-os vendéglétszám növekedést szeretnének elérni.
Fehér László polgármester hozzászólásában felidézte a Vulkánfürdõ, valamint a JUFA létrejöttének elõzményeit.
A városvezetõ kitért arra is, hogy a
celldömölki vendégéjszakák, valamint
a fürdõ látogatói létszámának növekedésében komoly szerepe van a JUFÁnak, és köszönetet mondott a sikeres
együttmûködésért. Beszélt a sportturizmus irányába történõ sikeres és eredményes elmozdulásról is, mely területen szintén jól össze tudnak dolgozni a
JUFÁ-val. A jubileumi programon részt

Tavaszi közgyûlés a baráti körnél
A Kemenesaljai Baráti Kör tagsága május 18-án tartotta tavaszi közgyûlését a
mûvelõdési központban. A rendezvényen került sor a fiatalok számára kiírt
Jónás–Szente pályázat eredményhirdetésére is.
A közgyûlés kezdetén Fehér László polgármester és Szelestey László elnök
köszöntötte az egybegyûlt „barátokat”,
majd a Szente–Jónás pályázat gyõzteseinek díjazására került sor. Az elismeréseket Fehér László polgármester,
Szelestey László elnök, és Pálné Horváth Mária alelnök adta át.
A Kemenesaljai Baráti Kör minden évben pályázatot hirdet a város középiskolásai számára. A két egykori gimnáziumi tanár, Szente Imre és Jónás
Márton nevével fémjelzett pályázatra
irodalmi, történelmi, helytörténeti,

népmûvészeti, képzõmûvészeti, természettudományos, matematikai és
informatikai munkával, illetve a fenti
témákon kívüli önálló alkotással is lehetett jelentkezni. Idén több mint húsz
pályamunka érkezett az SZMSZC Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, valamint a Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákjaitól.
Eredmények:
Képzõmûvészet: 1. Döme Réka (Berzsenyi Dániel Gimnázium 12. A), 2. Bukovics Dominika (CBG 11. B), 3. Kapitány
Vanessza (Eötvös SZMSZC 10. A). Különdíj: Kupi Eszter (CBG 10. A)
Irodalom: 1. Horváth Florencia (CBG 11.
A), 2. Palotai-Kóbor Zalán (CBG 12. H),
3. Rózsás Ráhel (CBG 9. B). Különdíj:
Mód Csenge (CBG 11. A).
A végzõs osztályok tanulói közül iskolánként az összteljesítményért és ma-

vett Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke is, aki elmondta: azzal, hogy a JUFA-menedzsment úgy
döntött, hogy Celldömölkön hozza létre
elsõ magyarországi szállodáját, egy új
minõség jött létre hazánk turizmusában. Az idegenforgalom nagyon érzékeny, sérülékeny a gazdasági válságokra, de a magyar turizmust nem érintette rosszul, hiszen a trendek erõsödnek,
Celldömölk pedig a városvezetõ stratégiájának köszönhetõen sportos, turizmusra felkészült településként áll helyt.
A sajtótájékoztatót követõen a 61 JUFA
vezetõ és munkatársaik megismerkedtek a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõvel,
majd látogatást tettek a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban, a
kegytemplomban, a városházán, és
napjukat a Vulkánpark megtekintésével
fejezték be.
»REINER ANITA

gatartásért iskolája írásbeli javaslatára
egy-egy diák kiérdemli „Az év diákja”
címet. Ezen cím idén Molnár Zsófia
(Eötvös SZMSZC 12. A) és Szabó Tamás
(CBG 12. A) birtokába került. Átadásra
került az „Év diáksportolója” cím is,
melyet szintén az iskola javaslatára
adományoz a baráti kör tagsága. Ezt a
címet idén Baranyai Domonkos (CBG
12. A) érdemelte ki.
A diákok díjazása után a baráti kör
jelenlevõ tagsága megtekintette az év
elején polgármesteri évértékelõként
bemutatott filmet, mely Celldömölk
közelmúltbeli, illetve soron következõ
fejlesztéseirõl, felújításokról szólt, amit
a városvezetõ még aktualitásokkal
egészített ki.
A közgyûlés további részében a baráti
kör tavalyi évének értékelése zajlott
szakmai és gazdasági szempontból,
majd az ez évi terveket vitatták meg a
tagok.
»REINER ANITA
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A városrész ünnepe – Alsósági Tavaszi Napok
Celldömölk Város Önkormányzatának
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzata,
valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár idén is megrendezte az alsósági városrész nagy tavaszi
programját. Az immár 28 éves hagyománnyal rendelkezõ Alsósági Tavaszi
Napok május 17. és 19. között zajlott.
A három napos programsorozat ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét
pénteken este, melynek keretében az
Alsósági Tagiskola kamarakórusa tavaszi dalcsokrot énekelt, majd köszöntõt
mondott Fehér László polgármester, az

verseny is, melyen idén is több lelkes
csapat képviseltette magát.
A tavaszi napok második napjának délutáni programsorozata az Ultraviolák
bábcsoport elõadásával startolt, akik
„Vásári komédiákat” mutattak be. Az
ezt követõ „Tánc-lánc” címû összeállításban közremûködött a mûvelõdési
központ mazsorett csoportja, valamint
a Rocky-Dilly ARRC táncosai.
A délután folyamán utcaszínházi
elõadást is megtekinthettek az Alsóságra kilátogatók, a Szó és Kép Színpad
mutatta be a „Székely asszony meg az
ördög” címû darabját.

Mindeközben elkészültek a bográcsokban rotyogó étkek (pörkölt, gulyás, és
tokány), így a fõzõverseny eredményének kihirdetése után vacsorához szólt a
nóta, cigányzenével varázsolt jó hangulatot Sallai Jenõ és zenekara.
Miután az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat mindenkit megvendégelt,
Retro Party vette kezdetét a Pápai

A fõzõverseny eredménye:
Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat
vezetõje, dr. Kovács Zoltán pedig hivatalosan is megnyitotta a csaknem három évtizedes múltra visszatekintõ városrészi rendezvényt. Szép hagyomány, hogy a tavaszi napok megnyitóján ajándékokkal kedveskednek az alsósági gyerekeknek, ez most sem volt
másként: Fehér László polgármester és
dr. Kovács Zoltán részönkormányzat
vezetõ vásárlási utalványt adott át
Szabóné Kiss Ildikó alsósági tagiskola
vezetõnek, játékokat pedig Gáspárné
Káldi Krisztina tagóvoda vezetõnek.
A nyitóprogram mûsorában közremûködtek az alsósági óvodások, az alsósági tagiskola diákjai, valamint az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei. A megnyitót követõen a
Henna és Ferry duó mulatós slágerei
szórakoztatták a közönséget, majd az
elsõ nap estéje a Rocklife Cover Band
zenekar koncertjével zárult.
A szombati nap a hagyományoknak
megfelelõen ezúttal is az utcák-terek
férfi labdarúgó tornával vette kezdetét,
délután pedig a Celli-Szétpillantó kisvonattal párhuzamosan elindult az
Alsósági Fakanál névre hallgató fõzõ-

4

Egyéni: 1. Boznánszky kés, 2. Benkõ
Gábor, 3. Szalay Gábor. Különdíj:
Kráter Polgárõrség
Csapatok: 1. Dr. Kovács Zoltán és
csapata, 2. Marics Sándorné és Karádi Mihály csapata, 3. Alsósági Tagiskola Szülõi Munkaközössége, valamint Kovácsné Söptei Valéria, Szûcs
Dávid és a részönkormányzat többi
tagja Orbán Bence vezetésével. Különdíj: Kráter Polgárõrség.

Musical Stúdió szereplésével, majd az
idei évi tavaszi napok sztárvendége, a
népszerû V-Tech együttes foglalta el a
színpadot, és szórakoztatta jól ismert
slágereivel a nagyérdemût. Az este folyamán fellépett még az Eldorado Zenekar, majd akik még nem fáradtak el
az egész napos programkavalkádban,
Dj. Martinnal diszkózhattak.
Az Alsósági Tavaszi Napok befejezõ
napján ökumenikus istentiszteletre ke-

rült sor az alsósági evangélikus templomban, ahol közremûködtek az alsósági tagiskola diákjai, délután pedig a
Ság hegy Krátere adott helyet a fúvószenekarok találkozójának.
»REINER ANITA
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» EGÉSZSÉGÜNKRE

A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület egészségnapot szervezett május 10-én a KMKK-ban. A meghívott szakorvosok diabétesszel kapcsolatos elõadásokkal és egészségügyi
mérésekkel várták az érdeklõdõket.

diabéteszes lábszindrómára is. Az elõadók között dr. Borovszky Tamás háziorvos a szív- és érrendszeri betegségek
közötti összefüggésekrõl, valamint a
cukorbetegség érszûkülettel, érelmeszesedéssel járó problémáiról beszélt

jének közremûködésével. Az érdeklõdõk szakemberek segítségével bizonyosodhattak meg vércukorszintjükrõl,
vérnyomásukról, továbbá lehetõség
volt a helyszínen doppler-vizsgálatra is.
A jelenlévõk egy egészségügyi totó kitöltésével meglepetés ajándékokkal
térhettek haza a rendezvény végén.
Az egészségnap támogatói voltak:

A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület programjainak sorában
évek óta megjelenik az egészségnap,
mely elõadásokkal szûrésekkel próbálja a helyiek körében felhívni a figyelmet az egészség megõrzésének fontosságára. Május 10-én a diabétesz témakörében szervezett elõadást a civil
szervezet, ahol Fehér László egyesületi
elnök köszöntését követõen szakorvosok beszéltek a cukorbetegség tüneteirõl, kezelési lehetõségeirõl. Ma Magyarországon kb 700-800 ezer embert
érint ez a betegség, mely kezeletlen
állapotban sok szövõdménnyel jár, és
akár 8-10 évvel is csökkentheti a várható élettartamot – mondta el dr.
Hamza Eszter diabetológus elõadásában, hozzátéve, hogy a rendszeres
testmozgás valamint a kiegyensúlyozott étrend a cukorbetegség megelõzésének alappillérei. Dr. Kálmán Éva
belgyógyász szakorvos a cukorbetegség leggyakoribb szövõdményeit ismertette a megjelentekkel, kitérve a

hallgatóságának. A szakorvosi prezentációkat követõen szûrõvizsgálatok, állapotfelmérések kezdõdtek a mûvelõdési központ aulájában dr. Kovács Zoltán, a központi orvosi ügyelet vezetõ-

Szent Márton Gyógyszertár, Kemenesi
Gyógybolt, Kiscelli Gyógyszertár, BENU
Gyógyszertár, Papirusz-Cell Papírbolt,
Szezam Ajándékbolt, Krajcsovics Cuk»B-VZS
rászda.

Együtt a diabétesz ellen

Fúvósok találkoztak a kráterben
Ötven éves múltra tekint vissza Celldömölkön a Kráterhangverseny, azaz a
Fúvószenekarok találkozója, melyen
idén három város fúvós együttese képviseltette magát. Õket köszöntötte május 19-én Fehér László, Celldömölk város polgármestere a Ság hegy szívében.
Az elmúlt években az idõjárás függvényében az eredeti helyszíntõl elszakadva több színtere is volt a rendezvénynek. Volt, hogy a Szentháromság téren
álltak fel a zenekarok, de a KMKK színpadán is vendégeskedtek már fúvósok.
Idén, habár a gomolyfelhõk gyülekeztek az égbolton, ennek ellenére kellemes, tavaszias idõben kerülhetett megrendezésre a hangverseny a Ság hegy
kráterében. Elsõként a 95 éves múltra
visszatekintõ Ajka Városi Bányász Fúvószenekar koncertjét hallgathatták
meg az érdeklõdõk, akik könnyûzenei
slágereket, ismert filmzenei betétdalokat szólaltattak meg hangszereiken. A
fellépõk sorát a Savaria Szimfonikus
Zenekar mûvészeibõl alakult Savaria

Rézfúvós Együttes folytatta. A hat fõs
formáció repertoárja a reneszánsz kor
muzsikájától napjaink könnyûzenéjéig
sokféle mûfajt, stílust átölel. A fiatalos
lendülettel zenélõ együttes könnyed
darabokkal, mai slágerekkel szórakoztatta a Kráterhangversenyre érkezõket,
akik nemcsak a kráterbõl, hanem az
egykori bazaltbánya sziklafalairól is

hallgatták a változatos mûsorszámokat.
Harmadik fellépõként a mosonmagyaróvári Mofém Fúvószenekar játszott a
közönségnek, akiket 30 év után köszönthettek újra a Ság hegyi fúvóstalálkozón. A hetvenedik évfordulóját idén
ünneplõ zenekar a tradicionális fúvós
zene mellett populáris mûvekkel, magyar nótákkal és amerikai slágerekkel is
készült a hangversenyre, melynek a
jövõben is lesz folytatása Celldömölkön.
»B-VZS

5

VEGYES

«

Új Kemenesalja » 2019. 05. 24.

Jubileumi makettverseny és kiállítás
A Celldömölki Makett Klub tízedik alkalommal rendezte meg kiállítását és versenyét a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. A jubileumi rendezvény május 18-án és 19-én zajlott.
Évrõl-évre nagy érdeklõdésre tart számot
a Celldömölki Makett Kiállítás és Verseny,
idén, pedig a tízéves jubileumra való tekintettel talán még több érdeklõdõt és kiállítót vonzott a rendezvény. A számok is
ezt mutatják, hiszen ezúttal 195 nevezett
munka, és összesen 220 makett érkezett
az ország minden részébõl. Idén elõször
osztrák versenyzõ is képviseltette magát.
Korosztályonként a következõ kategóriákban lehetett nevezni a megmérettetésre:
1. Gyermek összevont. 2. Ifjúsági: repülõ
összevont, harcjármû összevont, polgári
jármû összevont, repülõ dioráma,
harcjármû dioráma, és egyéb (papír, hajó stb.). 3. felnõtt: F 01: Sci-fi – Fantasy,
F 02: Polgári jármû összevont, F 03: Hajó
összevont, F 04: Helikopter összevont, F
05: Repülõ 1/72 és kisebb légcsavaros,
F 06: Repülõ 1/72 és kisebb sugárhajtómûves, F 07: Repülõ 1/48 és nagyobb
légcsavaros, F 08: Repülõ 1/48 és nagyobb sugárhajtómûves, F 09: Harcjármû 1/72 és kisebb, F 10: Harcjármû
1/48-1/35 gumikerekes, F 11: Harcjármû 1/48-1/35 lánctalpas, F 12: Harcjármû dioráma, F 13: Repülõ dioráma, F
14: Figura összevont, F 15: Figura dioráma, F 16: Egyéb (papír, stb.).

4. mester kategória: a) Repülõ összevont (minden méretarány), b) Harcjármû összevont (minden méretarány), c)
Figura összevont (minden méretarány).
A versenyen és kiállításon túl minden évben kísérõprogramok is várják a Celldömölkre látogatókat: idén is volt vasútmodell és bõvített II. világháborús kiállítás, illetve látványmakettezésen is részt
vehettek az érdeklõdõk. A kétnapos rendezvény május 19-én eredményhirdetéssel zárult, melyen a díjak átadásában
Fehér László polgármester is részt vett.
Mint azt Géczy Zoltán, a Celldömölki
Makett Klub egyik vezetõje elmondta,
az elmúlt tíz évben sikerült elérniük,

hogy klubjuk az ország minden versenyére eljusson, és mindenhonnan számos éremmel tértek haza. Közelmúltbeli
eredményeik közt tartják számon a rimaszombati, illetve nyitrai makettversenyt, ahonnan éremesõvel távoztak,
közel húsz díjat zsebeltek be a klub tagjai, és az Európa egyik legrangosabb
versenyeként számon tartott mosonmagyaróváriról is számos díjat hoztak el.
A tízéves jubileum kapcsán Géczy Zoltán
azt is elmondta, hogy a celli klub a
következõkben is törekszik arra, hogy
mûködésével, rendezvényeivel, eredményeivel tovább öregbítse a város hír»REINER ANITA
nevét.

TIÉD A NYÁR!

A táborok támogatója

Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
2019. nyári táborai

2019. június 17–21.
2019. június 24–28.
2019. augusztus 05–09.

OLVASÓTÁBOROK
Játékos vetélkedõk, kézmûveskedés, kreatív foglalkozások, mozizás, fürdõzés, kirándulás
Táborvezetõ: Emih-Virág Eszter gyermekkönyvtáros
Részvételi díj: 16.000 Ft
2018. július 01–05.
BÁBOS TÁBOR
bábkészítés, interaktív foglalkozások, szerepjátékok, mozizás, kirándulás, fürdõzés
Táborvezetõ: Baranyai-Vajda Zsuzsa mûvelõdésszervezõ
Részvételi díj: 16.000 Ft
2018. július 08–12.
„TESZ-VESZ” alkotótábor
kézmûves és kreatív alkotó mûhelyfoglalkozások, túrák és kirándulások a természetben
Táborvezetõ: Baranyai Krisztiánné mûvelõdésszervezõ
Részvételi díj: 16.000 Ft
2018. július 08–12.
FOCI TÁBOR
fociedzés, ügyességi labdajátékok, kirándulás, szalonnasütés, fürdõzés, túrázás
Táborvezetõ: Pál Gergely edzõ
Részvételi díj: 16.000 Ft
Bõvebb információ kérhetõ a táborvezetõknél a 95-779-302-es telefonszámon, vagy személyesen
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban.
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» OKTATÁS

Lila kamion népszerûsíti a szakképzést
Országos roadshow részeként május
17-én Celldömölkön állomásozott a
Szakmavilág kamionja. A nyolc méter
hosszú lila kamionban a továbbtanulás
elõtt álló fiatalok virtuális szemüvegen
keresztül próbálhatták ki a különbözõ
szakmákat.
Sikeres õszi bemutatkozása után ismét
útra kelt a Szakmavilág kamionja. A tavaszi turné egyik helyszíne Celldömölk
volt, ahol az Ifjúság téri parkolóban a
felsõ tagozatos, 6–7. osztályos diákok
újszerû, korosztályukhoz közelálló eszközökkel szerezhettek tapasztalatot különféle szakmacsoportokról. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara a területi
kamarákkal együttmûködve szervezi az
országos roadshow-t, hogy pályaválasztási tanácsadókkal és a szakmákat bemutató VR élményekkel segítse a fiatalokat a továbbtanulásban. Kovács Vince,
a Vas Megyei Kamara elnöke elmondta,
hogy „a kamarának feladata a gazdaság ügyeinek a segítése, ma a gazdaság egyik legnagyobb problémája a
szakképzett munkaerõhiány. Részben
azért, mert kevés a szakmunkástanuló,
részben azért, mert a nyugati széleken
a jó szakemberek Ausztriába mennek el
dolgozni. A szakmunkás utánpótlás kérdése a 24. órában van, minden eszközt
be kell vetni, hogy a szakképzés jó színvonalon, megfelelõ létszámot tudjon

adni a gazdaság részére.”A nyolc méter
hosszú kamion már a mérete miatt is
elég figyelemfelkeltõ, amit intenzív lila
és ezüst színei tovább fokoznak. A modern helyszínen nyolc fiatal próbálhatta
ki egyszerre, hogy milyen izgalmas feladatokkal találkozik egy építõipari
szakember, egy autószerelõ, egy szakács vagy éppen egy divattervezõ. A
virtuális térben például egy konyhában
hamburgerhez válogathatták össze az
alapanyagokat és süthették meg a
húst a diákok, varrhattak ruhát és ola-

jat cserélhettek egy autón.
Újdonságnak számított, hogy a roadshow pályaválasztási szülõi értekezlet
sorozattal is kiegészült, ezzel is segítve
a szülõket a fontos, közös döntés meghozatalában. A celldömölki helyszínen
a szakmavilág kamionhoz csatlakoztak
az Eötvös Loránd Szakgimnázium és
Szakközépiskola tanárai és diákjai is,
hogy az intézményben választható
szakmák ismertetésével motiválják a
továbbtanulás elõtt álló fiatalok pálya»B-VZS
választását.
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kért, majd dr. Káldy Zoltán igazgatófõorvos szólt, aki elmondta: a kialakításra került könyvtár-meseszoba hiánypótló az intézményben, és fontos
funkciót tölt be, hiszen a könyvek, játé-

és nemes gesztushoz, melynek eredményeként létrejöhetett a két, könyvesjátékos mesekuckó; rengeteg szép és jó
minõségû könyvvel, társas és készségfejlesztõ játékkal gazdagodva, melyek által a gyerekek az online világból
kicsit kiszabadulhatnak az offline világba. Az átadón Fehér László polgármes-

kok, gyermekbútorok pótolhatják az
otthon melegét, és elviselhetõbbé teszik a kórházban töltött idõt, a kezelések kellemetlenségeit az ott tartózkodó
gyermekek számára. Dr. Káldy Zoltán
külön örömét fejezte ki, hogy a
nagylelkû adományoknak köszönhetõen olyan nagy összeg gyûlt össze, ami
lehetõvé tette, hogy a gyermekosztály
két részlegén is kialakíthassanak egyegy mesesarkot.
Dr. Csákvári Violetta, a kórház csecsemõ
és gyermekosztályának vezetõje is köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon hozzátett ehhez a szép

ter, a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke is szólt, aki
felelevenítette a meseszoba létrejöttének elõzményeit, számadatokkal alátámasztva, miszerint a teljes jegybevétel:
1.587.600 forint volt, melynek megduplázott értéke 3.175.200 ft. Ehhez adódott hozzá a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület 200.000 forintos felajánlása, a Löli kávézó 103.000
forintos támogatása, illetve helyszíni
adomány, mely 167.000 forintot tett ki.
Így lett a teljes összeg 3.645.200 ft,
melybõl létrejöhetett a két mesekuckó.
»REINER ANITA

Összefogásból meseszoba
Mint ismeretes, február végén Vujity
Tvrtko újságíró, mûsorvezetõ két teltházas elõadást tartott a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban,
melynek jegybevételét saját pénzébõl
megduplázva egy meseszoba kialakítását célozta meg a szombathelyi Markusovszky kórházban. Azóta el is készült
a mesekuckó, melynek átadására május 7-én került sor a kórház gyermekosztályán.
Év elején Tvrtko szervezett egy játékot
a facebook-on, melyben arra volt kíváncsi, melyik megyébõl követik a legtöbben. Azt határozta el, hogy a legaktívabb megye egy városában jótékonysági elõadást tart, melynek jegybevételét megduplázza. Azt is kutatta, hogy
hol lenne szükség nagyobb mértékû
támogatásra a régión belül. Olyan helyet keresett, amely minden, a megyében élõ, arra rászoruló gyermeket
érinthet, így esett a választása a Markusovszky kórház gyermekosztályára,
melynek vezetõsége természetesen
örömmel fogadta a hírt. Miután a facebook-os játékban Vas megye bizonyult
a legaktívabb és leglokálpatriotább
megyének, már csak az elõadás helyszínének megválasztása volt kérdéses,
és a választás nem a megyeszékhelyre, hanem Celldömölkre esett. Pálné
Horváth Mária, a mûvelõdési központ
igazgatónõje pedig szívesen fogadta
be az intézmény falai közé a jótékonysági rendezvényt.
A meseszoba átadási ünnepségén
Tvrtko köszönetet mondott a kórház
gyermekosztályán dolgozó orvosoknak,
ápolóknak, hõsies, áldozatos munkáju-

„Bach – Vivaldi – Italy” Rákász Gergellyel
A hagyományoknak megfelelõen idén is
Celldömölk volt az egyik állomása Rákász
Gergely koncertorgonista hangversenykörútjának. Május 12-én a katolikus
templomban csendült fel Bach és Vivaldi
muzsikája.
Klasszikus zenében könnyû évszázadokat
ugrani, de a „Bach-Vivaldi-Italy” alcímet
viselõ orgonakoncert csupán tíz évet ölel
fel a zenetörténetben. – kezdte hangversenyét Rákász Gergely. A koncertorgonista zenetörténeti narrációinak, közbevetett anekdotáinak köszönhetõen a koncert közönsége a két nagy barokk zeneszerzõ Bach és Vivaldi mûvészetén túl
azok jellemét, személyiségét és kettejük
egymásra hatását is megismerhette. Az
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olasz Vivaldi egocentrikus volt, hencegõ,
élvezte a sikert, a pénzt, ahol lehetett kibújt a szabályok alól, Bach viszont ritkán
mozdult ki otthonról, szeretett a saját közegében dolgozni, mégis beolvasztott a
stílusába minden értékes zenei gondolatot, amivel találkozott. Bach Vivaldi nagy
csodálója volt, mégis nehéz elképzelni
két jobban különbözõ életutat és életvitelt, de talán éppen ezért inspirálták egymást. Szigorú szerkesztettség és Isten
szolgálata jellemzi Bachot, élénk érzelmeket közvetítõ, hangzatos dallamívek
pedig Vivaldit. A lipcsei mester sokat tanult olasz kollégájától, bár személyesen
soha nem találkoztak. Bach mindig intellektuális kihívásként tekintett a zenére,
Vivaldit viszont elsõsorban az érdekelte,

hogy a zenéje elbûvölõ legyen. Zenei találkozásuk nyomán az egyikük élete gyökeresen megváltozott. A koncerten négy
csodálatos remekmû (Bach: „Nagy” cmoll prelúdium, Vivaldi: Négy évszak- Tél,
Vivaldi: A-moll concerto, és Bach: Olasz
Koncert) rajzolta fel a „miért” és a „miképp” útját, kettejük jellemét, megmutatva, hogy milyen volt Bach, mielõtt felszívta Vivaldi mûvészetét, s milyenné vált
utána.
Mint mindig, az orgonamûvész látványkoncertjén ezúttal is a zenetörténeti narráció és vetítés keveredett az elõadott
mûvekkel, olyan produkciót hozva létre,
amely feltölti és szórakoztatja, ugyanakkor el is gondolkodtatja hallgatóságát.
»REINER ANITA
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» MÛVELÕDÉS

Országos vetélkedõvel emlékeztek Eötvös Lorándra
Eötvös Loránd halálának 100. évfordulójának tiszteletére országos természettudományi versenyt hirdetett a
Celldömölki Városi Általános Iskola, valamint a Kemenes Vulkán Park. A
vetélkedõ döntõje május 11-én zajlott
a Ság hegyen 12 csapat részvételével.
A Celldömölki Városi Általános Iskola
életében komoly múlttal rendelkezik az
Eötvös Loránd nevével fémjelzett fizika
verseny, mely az idei évben a névadó
halálának 100. évfordulója alkalmából
országos szinten lett meghirdetve. A
döntõt két online forduló elõzte meg a
tavasz folyamán, ahonnan a 12 legjobban teljesítõ csapat jutott be a legjobbak közé. Õket köszöntötte a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke, Majthényi
László, valamint Fehér László, Celldömölk város polgármestere a Vulkán
Parkban tartott megnyitón. A városvezetõ kiemelte, hogy Eötvös neve Celldömölkön emblematikus, hiszen a neves fizikus 1891-ben az akkor elkészült
Eötvös-ingával méréseket végzett a Ság
hegyen, hogy mûszere használhatóságát ellenõrizze, késõbb pedig a Városi
Általános Iskola egyik jogelõdje is az õ
nevét viselte. Viola István, az intézmény

igazgatója elmondta, hogy az Eötvös
Loránd versenyt 1991 óta minden évben megrendezik megyei szinten. A
verseny országos szintû szervezésébe az
Eötvös emlékév alkalmából idén a
Kemenes Vulkán Park is becsatlakozott,
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
egy millió forintot nyertek a rendezvény
megvalósítására. A feladatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria
Egyetemi Központ Természettudományi
Centrum oktatóinak koordinálásával a
Centrum és a Celldömölki Városi Általános Iskola pedagógusai állították ösz-

sze. A döntõben a versenyzõknek több
állomásból álló feladatsort kellett megoldaniuk, ami nem csak fizikai ismereteiket tette próbára, hanem geológiai, biológiai, kémiai tudásukra is rákérdezett.
A csapatoknak elõször egy online tesztet kellett megoldaniuk Eötvös Loránd
munkásságával kapcsolatban. Délelõtt
geofizikusok által szervezett kísérleti bemutatókat néztek végig a tanulók, és
ehhez kapcsolódóan kaptak kérdéseket.
Délután pedig egy hat állomásból álló
akadályversenyt kellett teljesíteniük,
ami a Ság hegyen illetve a Sághegyi
Múzeum területén zajlott. A versenyfeladatok megoldását követõen a díjátadásra május 12-én került sor, ahol az
Eötvös Loránd Országos Természettudományi Verseny fõvédnöke, Hajnal
Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is jelen volt. Az elsõ három helyezett
között szoros eredmény született. Az
összesített pontszámokkal harmadik lett
a Celldömölki Városi Általános Iskola
csapata, fél ponttal lemaradva a második helyen végzett egriektõl, akik szintén fél ponttal csúsztak le az elsõ helyrõl, a szegedi Elektromos legyektõl.
»B-VZS

„Hogyan járt túl a roma az óriás eszén?” – rajzpályázat
Cigánymesék illusztrálására hirdetett
rajzpályázatot a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár. A pályázat
eredményhirdetésére május 7-én került sor az intézményben.
A pályázati kiírás a „Hogyan járt túl a
roma az óriás eszén?” címet viselte, e
téma köré felépítve kellett szabadon
választott cigánymese alapján rajzos illusztrációt készíteni a pályázatra jelentkezõ diákoknak. Három korcsoport-

ban: az 1–4. osztályig, az 5–6. valamint
a 7–8. osztályosok képviseletében szép
számmal érkeztek rajzok a felhívásra.
A Celldömölki Városi Általános Iskolából, valamint az alsósági tagiskolából
71 pályamunka érkezett. Az eredményhirdetésen Pálné Horváth Mária,
a mûvelõdési központ igazgatója köszöntötte a pályázaton résztvevõ diákokat és pedagógusaikat, majd minden
résztvevõ emléklapot vehetett át, a tizenöt helyezett és felkészítõ tanáraik:

„Nyíljunk ki mi is, mint a pünkösdi rózsa”
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 Celldömölkért Egyesület elnöke.
A belépés ingyenes.
„Erõs vagyok! De néha nekem is
szükségem van arra, hogy valaki
megfogja a kezem és azt mondja,
minden rendben lesz.“

Horváth Lászlóné (CVÁI) és Skriba
Zsoltné (CVÁI Alsósági Tagiskola) pedig
ajándékban is részesültek.
1–4.osztály
1. Szentkirályi Jázmin 3. osztály; 2.
Zsigmond Kitti 4. osztály; 3. Enyingi
Sára 1. osztály. Különdíj: Szórádi Annabella 1. oszt.
Mind a négy diák a CVÁI Alsósági Tagiskolájának tanulója.
5–6.osztály
1. Horváth Laura 6. osztály (CVÁI
Alsósági Tagiskola); 2. Õri Dóra 5. oszt.
(CVÁI Alsósági Tagiskola) és Tomasits
Márk 5. c osztály (CVÁI); 3. Hanik Katica
és Hérincs Panna 5. a osztály (CVÁI).
Különdíj: Dávoti Lolita (CVÁI Alsósági
Tagiskola) és Bakonyi Armand 6. osztály (CVÁI Alsósági Tagiskola).
7–8.osztály
1. Kiss Laura 7. osztály (CVÁI Alsósági
Tagiskola); 2. Nagy Melissa 7. osztály
(CVÁI Alsósági Tagiskola); 3. Somogyi
Petra 8. c osztály(CVÁI). Különdíj:
Nemes Gergõ 8. osztály (CVÁI Alsósági
Tagiskola).
»REINER ANITA

9

VEGYES

«

Új Kemenesalja » 2019. 05. 24.

„Ki mit gyûjt?” cserenap huszadszorra
20. alkalommal szervezte meg a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportja az országos „Ki mit
gyûjt?” cserenapot. A május 12-i rendezvényen pénzérmek, jelvények és
más régiségek cseréltek gazdát.
Az országos „Ki mit gyûjt?” rendezvényt
a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének
helyi csoportja dr. Hollósy István elnök,
Hetényi József titkár valamint Döme
László gazdasági vezetõ együttmûködé-

sével évrõl évre megrendezi, az idei a
huszadik alkalom volt. A megnyitón jelen volt Fehér László polgármester és
Pálné Horváth Mária, a mûvelõdési köz-

pont igazgatója valamint Hetényi József
az éremgyûjtõk helyi csoportjának titkára, aki bemutatta azt a kiállítást, amit
az országos egyesület 50. évfordulójára
állítottak össze a helyiek irodalmi emlékek, érmek, jelvények felhasználásával. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár elõcsarnokában felállított asztalokon katonai jelvények,
múlt századbeli képeslapok, bélyegek,
papír-, ezüst és aranypénzek sorakoztak, de a ritkaságok között világháborús
relikviákra és petróleumlámpára is felfigyelhettek a nézelõdõk. Mindközül
idén a legnagyobb kereslet a jelvények
után mutatkozott, ami talán megfizethetõségükkel indokolható, valamint sokaknak személyes emlékek kötõdnek
egy-egy sportmozgalomhoz vagy épp a
katonasághoz és szívesen begyûjtik
ezeket a tárgyakat – magyarázta dr.
Hollósy István elnök. Az idei cserenap
egybeesett az éremgyûjtõk székesfehérvári találkozójával, ezért a megszokottnál kisebb létszámmal jelentek
meg kiállítók, de így is érkeztek gyûjtõk
Gyõrbõl, Mosonmagyaróvárról és Pápá-

ról is. A régiségek iránt érdeklõdõk
nemcsak cserélhettek, hanem vásárolhattak is a relikviákból, értékes darabokkal bõvítve gyûjteményüket.
»B-VZS

Egy élet a sütõiparban – 90 éves lett Klaffl Zoltán
„A világon a pékek mindig korán kelnek, mások míg álmodoznak, õk már
serénykednek. Befûtik a kemencét, a
lisztet szitálják, a kenyérnek valót
buzgón megdagasztják” – így vall
Klaffl Zoltán A sütõmesterek dicsérete címû írásában a pékek áldozatos
munkájáról, mely mesterség végig
kísérte életében. 90. születésnapja
alkalmából május 15-én Farkas Gábor jegyzõ és Karádi Mihály képviselõ
otthonában köszöntötték a sütõipari
szakembert, aki 1948-ban Pápán
érettségizett a kereskedelmi középiskolában. Két évet sütõsegédként töltött otthon édesapja mellett a Klaffl
pékségben, majd 1951-ben kapta
meg katonai behívóját. A leszerelést
követõen Ajkán a szénbányában csillésként dolgozott, majd a sütõiparba
visszatérve elõször a Pápa Járási,
majd az összevonások után a Veszprém Megyei Sütõipari Vállalat mûszaki vezetõje lett 24 éven át. 1989ben, 60. életévét túlhaladva kérte
nyugdíjazását, de ma is hálás szívvel
és szeretettel gondol vissza szakmai
éveire. 1960-ban nõsült meg, felesé-
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gével 51 évig élt boldog házasságban, melybõl két gyermek született.
Zoli bácsinak jelenleg 3 unokája és
egy dédunokája van, szabadidejében
szívesen olvas, tévézik és magyar
nótákat hallgat. Tagja a Honismereti

Munkaközösségnek, ahol sütõipari
tanulmányait korábban már bemutatta, írásaival hozzájárult Celldömölk
történetének egy iparági megismertetéséhez.
»B-VZS

Új Kemenesalja » 2019. 05. 24.
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Bajnoki forduló
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Dunaújvárosi ASE 12 : 6
Markó András 4, Iván Csaba 3, dr.
Németh Gábor 2, Bakonyi Bertalan 1,
Iván Csaba - Markó András, dr.
Németh Gábor – Bakonyi Bertalan párosok.
A várakozásnak megfelelõen sima hazai gyõzelem született.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Ajkai Bányász SK 12 : 6
Ölbei Péter 4, Teket Attila 3, Lukács
Balázs 3, Ölbei Péter – Teket Attila,
Lukács Balázs – Szabó Ferenc párosok.
A tabella elsõ és második helyezettje
küzdelmes mérkõzést játszott egymással. Csapatunk végig kezében tartotta
a mérkõzést és megérdemelten gyõzött, így megszerezte a bajnoki címet!
Nagycenki SE – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS V. 4 : 14
Ölbei Péter 4, Teket Attila 4, Lukács
Balázs 3, Balázs Gyula 2, Ölbei Péter Teket Attila páros.
Nagyon sima vendéggyõzelem született.
Haladás-Vízéptek SE Szombathely –
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. 7 : 11
Jakus Tamás 4, Máthé Gyula 3, Harkály
Bálint 2, Jakus Tamás – Harkály Bálint,
Máthé Gyula – Lórántfy Tibor párosok.
Nagy küzdelemben, de végig vezetve
született meg együttesünk gyõzelme
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Gyõzelem a záró fordulóban
Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels
– HED-LAND SE Mezõberény 6-3, asztalitenisz extraliga mérkõzés, Celldömölk.
Vezette: Bódi, Segyevi.
Páros: Fazekas, Szita – Vajda, Sebestyén 2:3 (-12, 7, 8, -7, -4) A celli kettõs
ezúttal is sok hibával játszott, a lelkesen küzdõ vendégek ellen, a hazaiak
ismét hátrányból vághattak neki az
egyéni köröknek. (0-1)
Egyéni, 1. kör: Szita – Sebestyén 3:0 (8,
8, 11) Szita jól kezdett, végig kézben
tartotta a mérkõzést. Sebestyén hiába
küzdött, a nagyobb tudás diadalmaskodott. (1-1), Kriston – Vajda 2:3 (-9, 8, 7,
-8, -7) Vajda nagyon akarta a sikert, és
mindent meg is tett érte. Kriston kissé
fásultan játszott, fontos pillanatokban
hozott rossz döntéseket. (1-2), Fazekas
– Kiss 3:2 (4, 7, -11, -6, 2) Fazekas magabiztosan kezdett, ezután hullámvölgybe került, ahonnan szerencsére
idõben ki tudott mászni, és az utolsó
szettben lelépte ellenfelét. A celli játékos saját dolgát nehezítette meg, egy

simának induló összecsapáson. (2-2)
2. kör: Szita – Vajda 2:3 (-13, 10, -9, 6,
-5) Szoros meccset vívott a két játékos,
és a jobban koncentráló Vajda megérdemelten nyert. (2-3) Fazekas – Sebestyén 3:1 (4, -9, 5, 3) Sima meccs volt,
a második szettben Fazekas kissé kiengedett, de a folytatásban nem kegyelmezett. (3-3) Kriston – Kiss 3:0 (5, 10,
5) Kriston végre tudásának megfelelõen játszott, magabiztosan gyõzte le
ellenfelét. (4-3)
3. kör: Fazekas – Vajda 3:1 (-9, 8, 11, 7)
A remek napot kifogó Vajda alaposan
megizzasztotta a celli játékost. (5-3)
Szita – Kiss 3:0 (9, 4, 10) Szita játéka
hullámzó volt, de a fontos pillanatokban összeszedte magát. (6-3)
Az alapszakasz utolsó mérkõzésén a,
szintén Final Four résztvevõ, mezõberényiek látogattak az alsósági sportcsarnokba. A helyezések tekintetében tét
nélküli összecsapást nem kezdte jól a
házigazda, a páros meccset ezúttal is elveszítették Fazekasék. Egyéniben sem

villogtak a bajnoki címvédõ játékosai, a
jóval lelkesebben küzdõ vendégek
rendre borsot törtek a mieink orra alá. A
végére azért beigazolódott a papírforma, de erre a meccsre nem igazán lehet
büszke Klampár Tibor legénysége.
A férfi és nõi extraliga négyes döntõjének ezúttal Celldömölk városa ad otthont, június 1-jén és 2-án a CVSE sporttelepén átadásra kerülõ új, korszerû
asztalitenisz-csarnokban indulnak harcba Fazekasék a 9. aranyéremért.
A Final Four tervezett programja:
június 1.
11:00 óra elõdöntõk
(férfi és nõi alapszakasz 1.–4. helyezettjeinek mérkõzése)
PTE PEAC-Kalo Méh – HED-LAND
SE Mezõberény
15:00 óra elõdöntõk
(férfi és nõi alapszakasz 2.-3. helyezettjeinek mérkõzése)
Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa
Hotels – BVSC-Zugló
június 2.
11:00 óra helyosztó a 3. helyért
15:00 óra döntõk
»CSUKA LÁSZLÓ

Celli ezüstérem a pécsi taekwondo diákolimpián
Celli siker született a pécsi taekwondo
diákolimpia országos döntõjén. Németh Róbert, a Celli Chigi Taekwondo
SC tagja féléves edzés után máris dobogóra állhatott az elsõ igazán komoly
versenyén.
Alig néhány hónapja kezdte el az edzéseket Németh Róbert a Celli Chigi
Taekwondo SC-ben, máris bezsebelte az
elsõ ezüstérmét, amit a pécsi taekwondo diákolimpián küzdött ki magának.
Vas megye egyetlen indulójaként a junior korosztály +78 kg súlycsoportjában
szerezte meg ezt az elõkelõ helyezést.
A 15 éves fiú 2018 tavaszán a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban szervezett sportbemutatón figyelt fel a taekwondora, szeptemberben csatlakozott az edzésekbe, azóta
lelkesen ûzi a sportágat Szarkali Dezsõ
taekwondo mester, nyugat-dunántúli
instruktor irányításával. – Elmondhatom,
hogy kitartásának, következetességének köszönhetõ, hogy ilyen eredményt
ért el Robi, aki a szigorú edzéseket kíméletlenül végigcsinálta. Célom, hogy
minél több esélyt adjak a fejlõdésére, a
versenyzésre, valamint az, hogy jó tanulóként is büszke legyek rá – nyilatkozta Robi mestere. Az edzések kezdetben
heti egy alkalommal zajlottak, mára vi-
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szont háromra nõtt ezek száma. A fiatal
tehetség további sporttevékenységét a
Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 70 000 forinttal támogatta,
melybõl ruhát, sportfelszerelést vásároltak Robinak, valamint a versenyek nevezési díjához, a versenyekre való eljutás költségeihez is hozzájárul az önkormányzat. A Celldömölki Városi Általános

Iskola diákjának célja, hogy késõbb az
országos bajnokságra is eljuthasson és
eredményesen szerepelhessen. Mint
mondta, a taekwondot mindenkinek
ajánlja, aki önbizalomhiánnyal küzd, hiszen ez a sportág önuralomra, becsületességre és egészséges küzdõszellem
kiépítésére is tanít.
»B-VZS

Új Kemenesalja » 2019. 05. 24.

» SPORT

Pontvesztés Rábapatyon
Rábapatyi KSK – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ 1-1 (1-0). – Rábapaty, 90
nézõ, vezette: Szabó III. Z.
Rábapaty: Király T. – Vadász, Tóth R.
(Gosztolya), Fehér, Balhási, Dugovics
(Vamper), Szabó A., László, Kovács T.,
Király L., Piros. Edzõ: Pungor István.
CVSE: Osvald – Lempeg (Enyingi), Varga
J., Szuh, Gyõrvári, Gorácz (Molnár T.),
Orosz, Németh J., Virág, Huszár (Büki),
Piri. Edzõ: Kovács Balázs.

r

Gólszerzõk: Vadász 30. (1-0), Gyõrvári
64. (1-1)
A celldömölki együttes már bajnokként
érkezett Rábapatyra, ennek ellenére
nem számíthatott könnyû összecsapásra Kovács Balázs alakulata. Az idõjárás
nem fogadta kegyeibe a küzdõ feleket,
a viharos széllel is meg kellett küzdeniük a csapatoknak. A mostoha körülmények rányomták bélyegüket a találkozóra, folyamatos játék nem tudott ki-

alakulni. Az elsõ játékrészben a hazaiakat segítette a szél, igyekeztek is kihasználni a támogatást, a 30. percben
egy szemfüles góllal meg is szerezték
a vezetést.
A szünet után a celliek támadásait erõsítette az idõjárás, a 64. percben egy
sarokrúgást követõen Gyõrvári révén
egyenlíteni is tudott a bajnokcsapat. A
folytatásban mindkét fél igyekezett
még egy gólt szerezni, de a körülmények és a kimaradt lehetõségek miatt
maradt a döntetlen.
»CSUKA LÁSZLÓ

Nemzetközi sakkverseny Celldömölkön

Május 11-én rendezték városunkban a
XII. Ság Hegy Kupa nemzetközi sakkversenyt. Ez a rangos megmérettetés
egyúttal Jeney László és Jenei Ferenc
emlékverseny is volt, tisztelegve a két
sportember emléke elõtt.
Az idei torna is szép számú sakkozót
vonzott Celldömölkre, hat korcsoportban összesen 154-en ültek asztalhoz,
82 gyerek és 72 felnõtt. A diákok között most is voltak, akik nem saját korcsoportjukban, hanem a felnõtt mezõnyben tették próbára tudásukat. Kihívás és élmény volt számukra, hogy
akár mesteri címmel rendelkezõ versenyzõk ellen játszhattak. Mesterekbõl
pedig idén sem volt hiány, hisz 1 nem-

zetközi nagymester, 7 nemzetközi
mester és 6 FIDE mester emelte a verseny rangját. A különbözõ csoportokban indulók között több celli játékos is
megmérette magát és nem vallottak
szégyent.
A celldömölki díjazottak:
„A” csoport (2300 Élõ pont alattiak):
különdíjas: Czupor Attila
„B” csoport (1800 Élõ pont alattiak): 4.
hely: Kasza István, 5. hely: Piri Tamás
„E” csoport (2010 után születettek): lányok 4. Horváth Lili, 5. Gyõrvári Lilla, 6.
Ambrus Lorina
Az óvodások mezõnyében Czupor András 1. helyezett lett, a celldömölki diákok közül különdíjat kapott: Wiedner

Móritz, Szabó Marcell, Árvai Máté.
A versenyzõk eredményeikkel részt vehettek csapatversenyben is, itt a négyfõs csapatok legjobb 3 versenyzõjének
eredményét vették figyelembe. A „B”
csoportban a Kovács Barnabás, Kasza
István, Döbrönte László, Falusi Tamás
összetételû celli négyes a 3. helyezett
Tapolca együttesével azonos pontszámmal végzett, csupán csapatértékban maradt alul velük szemben. Az „A”
csoportban is volt celli érdekeltség, itt
a Haladás csapatával Czupor Attila a 3.
helyen zárt. A gyerekek mezõnyében a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola 4. lett.
»CSUKA L.

Celldömölkön az ipari parkban,
õrzött telephelyen 320 m2-es
csarnok/raktár és iroda
helyiségek kiadók.
Érdeklõdni: 06/20 9328895
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