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A város ez évi költségvetésérõl, az ön-
kormányzati gazdasági társaságok üz-
leti terveirõl és a városi nagyrendezvé-
nyek tervezetérõl is tárgyalt a város -
vezetõ grémium a február 12-i ülésén.

Idei elsõ soros ülését tartotta Celldö -
mölk önkormányzatának képvi se lõ-tes -
tülete, az ülésen köszöntötték a dísz-
diplomás Lenner Józsefet, és elfogadták
a 2020. évi költségvetést, mind két té-
máról külön írásban olvashatnak lapunk
olvasói. A képviselõ-testület vendége
volt Marton Ferenc, a Vas Megyei
Közgyûlés alelnöke, aki a januárban
megtartott, a megyei köz gyûlés és a
városi önkormányzat által szervezett
megyebálról számolt be. Meg köszönte
a magas szintû szervezést – a rendezés-
ben a mûvelõdési központ segítette az
önkormányzatokat, helyszínül a JUFA
Hotel szolgált –, és sikeresnek ítélte a
megye életében immár hagyományos
társadalmi eseményt, ami jótékony cé-
lokat is szolgált.
Fehér László polgármester egy jeles
év forduló kapcsán is a megye és a vá-
ros együttmûködését vázolta fel. Száz
éve, június 4-én írták alá a trianoni
békeszerzõdést, ami hazánkat tekintve
tragikus következményekkel járt. A vá-
ros vezetése megkereste a megyei ön-
kormányzatot egy közös emlékezõ ün-
nepség megtartására a Ság hegyen ál-
ló, Magyarország legmagasabb Tria -
non-emlékmûvénél.
A két ülés között történtekrõl beszá-
molva a városvezetõ tájékoztatott ar-
ról, hogy a legutóbbi megyei közgyû -
lésen a Markusovszky kórház fõigaz -
gatójától, dr. Nagy Lajostól kérdezte
meg, megmarad-e a celldömölki kór-
házban a szülészet. A kórházigazgató
válaszában elmondta, hogy elõkészü -
letek folynak a szülészeti osztály meg-
szüntetésére, azonban annak idõpont -
ját még nem jelölték ki. Fehér László
emlékeztetett arra, hogy korábban a
vezetésével aláírásokat gyûjtöttek a
városban és a térségben a kórház aktív
ellátásának megtartásáért, azonban a
kormány nem vette figyelembe az itt
élõk akaratát, az önkormányzatoknak
pedig nincsen ráhatása az állami fel-
adatellátásra. A polgármester elmond-
ta továbbá, hogy az elmúlt idõszakban
egyezettek a Pityervárban, a Botond
utcában lévõ vállalkozások képviselõi -
vel az út minõségének javításával, va-
lamint a VasiVíz Zrt. képviselõivel az

ivóvízminõség-javításra irányuló pro -
jekt rõl is.
Söptei Józsefné alpolgármester a Po -
gyebrádban tett látogatásról tett emlí-
tést, a cseh városba a szeptemberi
kapcsolatfelvétel és a novemberi, cseh
küldöttség celldömölki vizitációja után
került sor. Az alpolgármesteren kívül
Marics Sándorné képviselõ és Farkas
Gábor jegyzõ utazott Pogyebrádba
meg hívásra, a fürdõvárosi kapcsolat ki-
alakítása az elsõdleges cél.
A képviselõ-testület foglalkozott a száz
százalékban önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, a Vulkán Gyógy-
és Élményfürdõ Üzemeltetõ Kft., a Cell -
dömölki Média Nonprofit Közhasz nú
Kft., a Kemenes Szolgáltató Kft. üzleti
terveirõl. A Vulkán fürdõ mûköd teté -
séhez 64 millió forintot tesz hozzá az
önkormányzat, amibõl idén egyebek
mellett vízi játszótér kialakítását is ter-
vezik. A többi társaságé mellett a tes-
tület elfogadta a Celli HUKE Nonprofit
Kft. üzleti tervét is. A cég az STKH Sop -
ron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. al-
vállalkozójaként végezte tavaly márci-
usig a közszolgáltatást, azonban üzleti
elszámolások miatt még mûködteti az
önkormányzat a céget.
Lakossági hozzászólások is voltak a pi-
ac környéki forgalmi rend felülvizsgála-
ta kapcsán, ütköztek a vélemények a
parkolás vonatkozásában. A piac kör-
nyéki üzlettulajdonosok kérelmezték a
korábbi parkolási rend visszaállítását, a
végeredmény azonban a városfejlesz-
tési bizottság által is támogatott hatá-
rozati javaslat lett, miszerint a fedett

piac elõtt meglévõ parkolóhelyek szá-
mát nem bõvítik, és megerõsítették,
hogy érvényt kell szerezni a parkolók
használatában 30 perces idõkorlátnak
24 órában, ami az üzlettulajdonosokra,
a vásárlókra és a piac környékén lakók-
ra egyaránt vonatkozik.
Farkas Gábor jegyzõ adott tájékoztatást
arról, hogy az építésügyi hatósági fel-
adatokat 2020. március 1-tõl a kor-
mányhivatalok fogják ellátni, ez ügy -
ben megszületett a feladatátadás kap-
csán felmerült ingó és ingatlan vagyon
átadását tartalmazó megállapodás.
Elfogadta a városvezetõ grémium a vá-
ros idei nagyrendezvényeinek terveit,
ami több mint negyven programot tar-
talmaz, a rendezvényekrõl külön írás-
ban tájékoztatjuk olvasóinkat.
Az ülésen tájékoztatták a celldömölki-
eket a városi óvodával és a bölcsõdé -
vel kapcsolatos szervezést érintõ idõ -
pontokról is, amelyeket a két intéz-
ményt fenntartó társulás társulási ülé-
sein fogadtak el. A Celldömölki Városi
Óvodában 2020. április 20–21-én 8 és
16 óra között tartják a beiratkozást, a
celldömölki városrészen a Koptik utcai
székhelyóvodában és az alsósági tagó-
vodában. A Celldömölki Városi Óvo -
dában a nyári zárvatartás ideje a kö -
vet kezõ: a Vörösmarty utcai tagóvodá-
ban: 2020. június 15-tõl július 19-ig, a
Koptik utcai székhelyóvodában és az
alsósági tagóvodában: 2020. július 20-
tõl augusztus 3-ig tartanak zárva. A
Népjóléti Szolgálat Bölcsõdéjében és a
Kisvakond Mini Bölcsõdében 2020. júli-
us 20-tól augusztus 9-ig lesz a nyári
zárvatartás.                                    »ÚK

Költségvetésrõl, gazdasági társaságok üzleti terveirõl
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Beruházásokra, felújításokra is költenének, de nehézségekkel is szembe kell nézniük

Mintegy három és fél milliárd forint
költségvetéssel dolgozik idén a város.
Az intézmények mûködtetése és a
fejlesztések megvalósítása elsõdleges
cél, ám a költségvetési tervezési fo-
lyamat végén problémaként merült
fel a pénzügyminiszter bejelentése az
iparûzési adó várható átalakításáról,
ami az adóbevétel csökkenését von-
hatja maga után.

A képviselõ-testület 1/2020.(II.13.)
számú rendeletével február 12-én el-
fogadta Celldömölk város 2020. évi
költségvetését 3.564.808 ezer forint
bevételi és kiadási fõösszeggel. 
A képviselõ-testület ülésén Mester há -
zyné Kovács Lilla foglalta össze a költ-
ségvetés fõ összegeit. 
Elmondta, hogy beruházásokra bruttó 1
milliárd 383 mil lió 319 ezer forintot
terveznek, nagyobb részt pályázatok
által finanszírozott, mintegy 120 millió
forint vissza igényelhetõ áfa, 130 és fél
millió forint pedig önerõként szüksé-
ges. Hiteltör lesz téssel kell számolni a
gimnázium tetõfelújítására 2015-ben
tízéves fu tamidõre felvett, 40 millió fo-
rint összegû beruházási hitel, a 2017-
ben felvett 20 millió forint hitel a P+R
parkolók építéséhez, valamint a fogor-
vosi rendelõk és a vé dõnõi szolgálat ki-
alakításához felvett 25 millió forintos
beruházási hitel miatt.
A 2020. évi költségvetés bevételi for-
rásait az intézményi mûködési bevé-
telek, a helyi adók, az átengedett
központi adók és az önkormányzatok
központi támogatásai jelentik. Az
adó bevételt 827 millió forinttal terve-
zi az önkormányzat.
Az irodavezetõ a bevételek vonatko-
zásában az iparûzési adót érintõ, a
pénzügyminiszter által elõrevetített
tervezett változtatásokról adott tájé-
koztatást. Hangsúlyozta, hogy az
iparûzési adóból származó bevételt
csökkentheti, ha a tervek szerint a cé-
gek az amortizációs összeget leírhat-
ják az adóalapból, ami Celldömölk
esetében legalább ötvenmillió forint
bevételkiesést jelentene. További ne-
gatívum lehet az, ha már idén eltörlik
a cégek adófeltöltési kötelezettségét,
ebbõl 2019. decemberében mintegy
27 millió Ft bevétele volt az önkor-
mányzatnak.
Fehér László polgármester a tervezet-
tel kapcsolatban megjegyezte, hogy
véleménye szerint az ellenzéki veze -

tésû fõvárost érintõ politikai döntés
születhet, amit azonban minden tele-
pülés vesztesként lesz kénytelen el-
szenvedni, így Celldömölk is, ameny-
nyiben az iparûzési adó egy része le-
írható lesz, és emiatt bevételtõl es-
nek el az önkormányzatok.
Söptei Józsefné alpolgármester is azt
hangsúlyozta, hogy bár bizakodó volt
a tervezés idõszakában a költségve-
tés stabilitását illetõen, a pénzügymi-
niszteri tervezet megjelenése ezt a
bizakodást megingatta. Mint mondta,
a települések elkészítették a költség-
vetésüket, megtervezték az adóbevé-
telüket, s ha ezután az iparûzési adó
átalakításával csökken az idei adóbe-
vétel, az nehézségeket okoz a költ-
ségvetés betartását illetõen.
Az alpolgármester az intézmények
mû ködtetésének pénzügyi finanszíro-
zásáról tájékoztatott. Celldömölk Vá -
ros Ön kormányzata az Önkor mány zati
Hivatal mellett a Kemenes aljai Mûve -
lõdési Központ és Könyv tárt, a Város -
gond nokságot és a Ke me nes Vulkán
Parkot mûködteti intézményként.
Össze sen 113 millió 288 ezer forint
feladatalapú finanszírozást ad az ál-
lam a mûköd tetéshez, amit az önkor-
mányzatnak 469 millió 201 ezer fo-
rinttal kell kiegészítenie. 
Intézményfenntartó társulásban tartja
fenn a Celldömölki Városi Óvodát és a
Népjóléti Szolgálatot. 
A Népjóléti Szol gálat mûködteté séhez
352 millió 636 ezer forint állami támo-
gatás mellett 61 millió 147 ezer forin-

tot, a Celldömölki Városi Óvoda mû -
köd  tetéséhez a 256 millió 981 ezer fo-
rint állami finanszírozás mellett 37
millió 135 ezer forintot biztosít a kép -
viselõ-testület. 
Az önkormányzati gazdasági társasá-
gok mûköd tetésének támogatásával
együtt mintegy 660 millió kiadást je-
lent az önkormányzatnak.
Fehér László kiemelte, hogy beruhá-
zásokra 1 milliárd 383 millió 319 ezer
forintot, felújításokra 146 millió 272
ezer forintot tervez az önkormányzat.
Össze sen 45 millió forinttal támogatja
az önkormányzat a civil és sportegye-
sületeket – mint például a tûzoltó
egyesületet, a horgászegyesületet, a
Soltis Lajos Színház Mûvelõdési Egye -
sületet, vagy éppen a celldömölki, al-
sósági és izsákfai sportegyesületeket.
Gondot fordít helyi rendelet alapján
települési támogatás keretében a la-
káshoz kapcsolódó rendszeres kiadá-
sok és a gyógyszerkiadások támoga-
tására, szociális juttatásokra 24 millió
600 ezer forintot terveztek. 
Támogatja az önkormányzat a helyi tö-
megközlekedést, a celldömölki gye -
rekek balatonrendesi táboroztatását és
a Bursa ösztöndíjpályázaton keresztül a
felsõoktatásban tanulókat is.
A képviselõ-testület – azzal a megfon-
tolással, hogy komolyabb költségvetési
kiadásról nem döntenek, amíg az
iparûzési adót érintõ változásokról nem
születik konkrét állami döntés – elfo-
gadta a város 2020. évi költségvetését.

»ÚK

A celldömölki baba-mama klub is el-
búcsúztatta a telet. Farsangi összejö-
vetelükre február 5-én került sor a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban.

A farsang vízkereszttõl nagyböjtig tar-
tó, alapvetõen gazdag néphagyomá-
nyokra épülõ idõszak. Ezekben a he-
tekben országszerte tartanak ünnep-
ségeket, bálokat és mulatságokat
hogy vidám jelmezekbe bújva ûzzék
el a telet és köszöntsék a tavasz köze-
ledtét. Ebbõl az alkalomból gyûltek
össze szer dán a baba-mama klub tag-
jai is. A kicsik szebbnél szebb jelmeze-
ket öltöttek az alkalomra. Nagyné Deé

Beáta védõnõ másfél évvel ezelõtt
hirdette meg elõször a klubot, melyet
havi szinten egy-egy újabb alkalom
követett, valamely tematikus egész-
ségügyi kérdés köré szervezõdve. Az
idei év elsõ összejövetele volt a mos-
tani, amely rendhagyó módon a far-
sangi ünnepet vette alapul. A szer -
vezõ elmondta, hogy ez alatt az
idõszak alatt már kialakult egy csapat,
akik rendszeresen vesznek részt a ba-
ba-mama klub találkozóin, így õk ez
alkalommal sem maradtak távol. A
gyerekek érdek lõdéssel szemlélték
egymás jelmezeit, majd ezek után
mondókákkal ütötték el az idõt szüleik
és a többi kisgyermek társaságában.

Jelmezes baba-mama klub, farsang
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Másfél hónappal a gimnazisták után a
Vas Megyei Szakképzési Centrum Eöt vös
Loránd Szakgimnáziuma és Szak közép -
iskolája végzõs diákjaira is felkerült a ta-
nulmányaik befejezésére utaló jelkép.
Az intézmény diákjai február 14-én ren-
dezték szalagavató ünnepségüket.

A 2019–2020-as tanév szalagavató ün-
nepélye a három osztály bevonulásával
vette kezdetét, majd Samu Bar nabás
végzõs diák szavalta el Ady Endre:
„Hajh, gyerekek!” címû versét. Az ese-
ményen részt vett Fehér László polgár-
mester is, aki Celldömölk Város Önkor -
mány zata nevében köszöntötte az egy -
begyûlteket. Ünnepi köszöntõ jében a
leendõ ballagókat arra figyelmeztette,
hogy viseljék büszkén a végzõsök jelké-
pét, és az elmúlt években megszerzett

tudást, ismeretanyagot jól hasznosítsák
az elõttük álló vizsgákon. 
A jelenleg futó tanévben 39 diák ruhá-
jára került fel a végzõsök örök jelképe,
az iskolában eltöltött évekre utaló és
emlékeztetõ szalag. Elsõként a végzõs
diákok tûztek fel emlékszalagot Soós
Andrea tagintézmény-vezetõnek, Enyin -
gi Áron tagintézmény-vezetõ helyettes-
nek és Oszkó Attila gyakorlati-okta tás -
vezetõnek, majd maguk az ünnepeltek
is megkapták az ifjúságuk egy részének
lezárulására figyelmeztetõ szimbólu-
mot.
Az osztályok közül elsõként a 12. A 12
diákja jelöltetett meg, miután Lukács-
Renczes Tünde osztályfõnöktõl megkap-
ták szalagjukat. Õket követõen a 13 fõs
3/11. B osztály tagjai, majd a 3/11. C
14 leendõ ballagója részesült a szalag -
feltûzés ünnepélyes pillanataiban Bur -
jánné Bodó Imola és Oszkó Attila osz -
tály fõnökök közremûködé sével. 
A következõ percekben Soós Andrea
igazgató mondta el ünnepi gondolatait,

aki kiemelte, hogy az elõbbiekben
feltûzött szalag támaszték és kapaszko-
dó a tanulók számára, egyfajta vízvá-
lasztó egység a végzõsök földrajzában.

Viselése nem csupán feladat, hanem
kötelezettséget is jelent a jövõre nézve.
Az intézményben hagyomány, hogy az
iskola vezetése és tanári kara megle-
petéssel kedveskedik végzõs diákjai-
nak, ez most sem volt másként, idén is

begördült az óriási ajándéktorta. Az
osztályok kivonulása után a vég zõsök
néhány mûsorszámmal szórakoztatták
közönségüket, melyben osztályfilmek,
zenés-táncos produkciók kaptak helyet.
A 3/11. B diákjai Ákos: Ilyenek voltunk
címû dalával tették emlékezetessé a
szalagavató ünnepélyes perceit, majd
az osztály saját készítésû filmmel idéz-
te fel az iskolában töltött évek kelle-
mes pillanatait. A 12. A-sok külön tán-
cos-zenés összeállítással készültek a
szalagavatóra, majd az õ osztályfilmjük
is vetítésre került. Õri Kinga és Vörös
Valentin, a 3/11. B két végzõs tanuló-
ja, valamint a 9. A osztály táncos pro-
dukciója után a vég zõs osztályok
emlékezõ perceit a 3/11. C osztály
filmje zárta.
Az iskolában tradíció, hogy a végzõs
osztályokból a vállalkozó kedvû diákok
keringõvel készülnek. Ennek bemutatá-
sa után, szintén a hagyományoknak
megfelelõen a szalagavató bál nyitó-
táncát a végzõsök szüleikkel táncolták,
majd kezdetét vette az est éjfélig tartó
báli része, melyhez a zenét az Eldorádó
zenekar szolgáltatta.

»REINER ANITA

Szalagot kaptak az eötvösös diákok is
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Ünnepélyes eseményre került sor a
2020. 02. 12-i képviselõ-testületi ülé-
sen: az Eötvös Loránd Tudomány egye -
tem szenátusa 65 éven át végzett érté-
kes szakmai tevékenységének elisme-
réseként Lenner József, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium nyugalmazott tanára
és igazgatóhelyettese számára 2019 ok-
tóberében vas oklevelet adományozott. 

Az elismerõ kitüntetést az ülésen Fehér
László városvezetõ, Söptei Jó zsefné al-
polgármester asszony, Hencz Kornél al-
polgármester és Farkas Gábor jegyzõ
adták át. Lenner Józsefet a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimná zium nevében
Sipos Tibor igazgató köszöntötte. 
Az ülésen részt vett a kitüntetett csa-
ládja is.

»LA

Lenner József 1931. március 12-én szü-
letett a Veszprém megyei Bazsiban, kö-
zépparaszti családban. Az elemi iskola öt
osztályának elvégzése után a sümegi
Kisfaludy Sándor Általános Gim názi um -
ban folytatta tovább tanulmányait 1942–
1950 között. 1950-ben érett sé gizett.
Ugyanebben az évben felvették a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudomány egyetem
Bölcsészet tudo má nyi Karára. 1954-ben
végezte el az egyetemet és történelem–
földrajz szakos középiskolai tanári okle-
velet kapott. A II.-744/1954 számú ok-
levelét 1954. július 15-én állították ki.
Ezt követõen a celldömölki Gábor Áron

Általános Gimnáziumban helyezkedett
el. 1955. február 1-tõl a gimnázium mel -
lett mûködõ Fiúdiákott honba került
fõhivatású nevelõnek, ahol 19 évet dol-
gozott. 1974. augusztus 16-tól a cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnázi um -
ban folytatta a tanári munkáját 1991.
augusztus 31-ig, nyugdíjazásáig. 
Köz ben 1977. január 31-tõl igazgatóhe-
lyettesi kinevezést kapott, tehát 14 év
ve zetõi munka után ment nyugdíjba. 
1951, 1952, 1953 nyarán 1-1 hónapig,
majd 1954 nyarán és 1965 nyarán há-
rom hónapig tartalékos tiszti szolgálatát
töltötte a Magyar Honvéd ségnél.

1959. december 26-án kötött házassá-
got Vargyas Éva tanítónõvel. Két fiú-
gyermekük született. László biológia-
földrajz, Tibor földrajz-történelem sza-
kos középiskolai tanár lett. László a ta-
polcai Batsányi János Gimnázium taná-
ra, Tibor az ELTE BDPK Földrajzi Tanszé -
kének tanszékvezetõ egyetemi docen-
se Szombathelyen.
Lenner József 2004-ben aranydiplomát
kapott. 2014-ben vette át a gyémánt-
diplomáját. 
A természettudományok területén 65
éven át kifejtett értékes szakmai tevé-
kenységének elismeréseként az Eötvös
Loránd Tudomány egye tem Sze ná tusa
Lenner József részére vasoklevelet ado-
mányozott 2019 októberében.

Vasdiploma Lenner Józsefnek

Lenner József életpályája

A farsangi idõszak vége felé haladva
világszerte rendeznek a tél búcsúztatá-
sára, illetve a tavasz várására hívatott
ünnepet. Városunkban sincs ez más-
ként, itt is már több éves hagyományra
tekint vissza a télbúcsúztató rendez-
vény, mely idén február 16-án zajlott a
Szentháromság téren.

A télûzõ rendezvény kezdetén Söptei
Józsefné alpolgármester köszöntötte a
térre kilátogató közönséget, majd a
Savaria Szimfonikus Zenekar Rézfúvós
Együttesének tagjai foglalták el a szín-
padot, akik egy Gershwin darabbal indí-
tották farsangi koncertjüket, aztán
Lehár Ferenc: Víg özvegy-e elevenedett
meg az együttes rézfúvós hangszerein,

majd egy-egy filmzene, és karakterda-
rab is felcsendült a folytatásban.
A program részeként a helyszínen le-
hetett nevezni a legötletesebb jelmez,
illetve a legfinomabb fánk, és farsangi
sütemény versenyre. A zenés program
után került sor ezen versenyek ered-
ményének kihírdetésére, a díjazottak
Söptei Józsefné és Hencz Kornél al -
polgármesterektõl, Gasztonyiné Fódi
Zita és Karádi Mihály önkormányzati
képviselõktõl vehették át kiérdemelt
jutalmukat. 
A díjazások után került sor a rendez-
vény fénypontjára, amikor fellobbant a
tél elûzésére szolgáló máglya lángja,
melyet aztán közrefogva és körbetán-
colva talán sikerült is elkergetni és tá-

vol tartani a hideg évszakot, legalább
decemberig.
A fánksütõ verseny eredményei: 1.
Németh Csabáné (túrófánk), 2. Fuksz-
Majlinger Marietta (töltött fánk), 3.
Németh Tiborné (hagyományos barac-
kízes fánk).
A jelmez verseny eredményei: 1. Vajda
Tamás Junior, 2. Fuksz Dávid, 3. Valaska
Zoltán. Különdíj: Vajda Lara Nikol.

»REINER ANITA

Télûzõ tavaszvárás a téren
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Tavaly decembertõl InterCity Celldömölkön is
2019. december 15-étõl közlekedik a
Bakony IC, ezáltal InterCity vonat jár
Celldömölkön is. A szolgáltatásbõvítés
következõ lépése az, hogy 2020. febru-
ár 13-ától új, Magyarországon épített
IC+ kocsikat állított és állít forgalomba a
MÁV ezen a vonalon. Ezzel kapcsolato-
san hívta sajtótájékoztatóra Ágh Péter
országgyûlési képviselõ és Loppert Dá -
niel, a MÁV kommunikációs igazgatója
a sajtó munkatársait február 14-én. Az
eseményre rendhagyó módon, a Ba -
kony InterCity újonnan forgalomba állí-
tott vasúti kocsijában került sor.

– Az IC+ programunkat szeretnénk be-
mutatni. Ez annyit tesz, hogy belföldi
vasúti kocsigyártást jelent, ennek kere-
tében az elsõ szériában már 20 db ko-
csit legyártottak 2019 közepéig, most
70 további kocsi gyártásába kezdtünk
bele, ennek a szériának három kocsija
áll most forgalomba: a Göcsej és a
Bakony InterCity, az elsõ 12 ezen a vo-
nalon fog szolgálni – nyilatkozta lapunk-
nak Loppert Dániel, a MÁV Zrt. kommu-
nikációs igazgatója. – Az új kocsik lég-
kondicionáltak, akadálymentesítettek,
52 ülõhellyel rendelkeznek a mosdó ba-
babarát – pelenkázóval felszerelt. A ko-
csikban vannak szeparáltabb részek csa-
ládok számára, az IC szolgáltatások
megújítását szolgálják. A szolnoki gyár-
tósorról havonta három, a bemutatott-
hoz hasonló kocsi kerül le, vagyis idén
kb. 50, míg jövõre további 20 készül el
és áll szolgálatba a hazai vasútvonala-
kon. A kocsik fele másodosztályú, a má-
sik fele pedig elsõ osztályú szolgáltatá-
sokat nyújt az utasok számára. Az elsõ
osztályú kocsikon bisztró-szakasz is ta-
lálható, kevesebb ülõhellyel rendelkez-
nek, viszont ezeknek egy része exkluzí-
vabb, ezáltal magasabb szolgáltatási
színvonalat tud biztosítani. 
– A decemberi menetrend-módosítás
kapcsán: abszolút sikernek számít,
20%-kal nõtt az utasok száma annak
következtében, hogy valamelyest sike-
rült csökkenteni a menetidõt. Ez a
Göcsej IC-n már érzékelhetõ, és azt re-
méljük, hogy az új kocsik további uta-
sokat fognak majd vonzani. Másrészt a
menetrend idejének csökkentéséhez
jobb minõségû vasúti pályára van szük-
ség, a kormány elõtt egy olyan elõ ter -
jesztés van, ami évi 50 milliárd forint-
tal növelné a MÁV karbantartásra, fel-
újításra felhasználható forrásait. Ez na-
gyon fontos, mert Székesfehérvár,
Veszp rém, Ajka vonal van azon elsõk
között, ahol karbantartási munkálato-
kat elkezdenénk, és amennyiben sike-
rül sebességet javítanunk, akkor a cell-

dömölki eljutási idõ is csökkenhet a
jövõben. A sajtótájékoztatón jelen vol-
tak Sárvár és Celldömölk város vezetõi is.
Cell dömölköt Söptei Józsefné alpolgár-
mester asszony képviselte: – Celldömölk
a Dunántúl egyik legfontosabb vasúti
csomópontja, ezért különösen örülünk
annak, hogy az IC-forgalomba végre be-
került Celldömölk is. Az IC-k eddigi ne-
hézkes megközelítése a továbbtanuló-
kat, az egyetemistákat, de egyáltalán a
város lakosságát nagyon hátrányosan
érintette. Nagyon örülünk tehát a de -
cemberben beindult IC-forgalomnak,
még inkább annak, hogy ezekben a
szép, új vasúti kocsik által valósul meg.
Celldömölk városa annak is örül, hogy
ígéretet kapott a MÁV-tól, hogy a vasúti
felvételi épület idén felújításra kerül. 

Ágh Péter országgyûlési képviselõ el-
mondta, hogy Észak-Vas megye terüle-
tén fontos vasúti fejlesztések zajlottak
a közelmúltban. Ezek több várost is
érintettek: nemrég adták át a sárvári
vasútállomás felújított épületét.
– A döntések arról szólnak, hogy ez a
munka folytatódni fog, Kõszegen és
Celldömölkön is hasonlóan nagy volu -
menû beruházásokra kerülhet sor,
melynek keretében a vasútállomások
megszépülnek. Ez nagyon fontos, vi-
szont az is jelentõs, hogy az eljutást a
különbözõ helységek között minõségi
módon tudjuk megtenni. Ezért állt for-
galomba decemberben az a Bakony IC,
amelyre már eddig is nagy várakozás
volt. Felmerült az a kérdés is, hogy a
régi InterCity-kocsikat hogyan tudnánk
kiváltani. Azt láthatjuk, hogy a hazai

gyártású IC-kocsik megadják azt a vá-
lasztási lehetõséget, hogy ha minõségi
módon szeretne valaki eljutni egy
adott helyszínre, ezen kocsik által meg
tudja tenni. Ez Celldömölk-Budapest re-
láción két és fél órás útvonalat jelent.
Ez már versenyképes a Gyõr felé köz -
lekedõ IC vonattal, hiszen közvetlen el-
jutást biztosít, ez mind a sárváriaknak,
mind a celldömölkieknek akár egy jó
választás is lehet ahhoz, hogy akár au-
tó helyett, vagy akár a korábbi répcela-
ki csatlakozás helyett el tudjanak jutni
InterCity járattal akár Szombathely,
akár Buda pest irányába – nyilatkozta
lapunknak Ágh Péter országgyûlési
képviselõ. 
A MÁV kommunikációs igazgatójának
tájékoztatása szerint a fõváros körzeté-
ben munkába álló emeletes vonatok
hamarosan leválthatják az eddig ott
közlekedõ FLIRT vonatokat, melyek kö-
zül több minden bizonnyal Celldömölk
környékén is közlekedik majd, ezzel is
szolgálva a menetbiztonságot és az
utasok kényelmét. 
A most bemutatott magyar gyártású
kényelmes IC+ kocsival a Celldömölkiek
utazása is kényelmesebbé válhat, ha a
pótjegy megvásárlásával igénybe ve-
szik ezt a szolgáltatást. 

»LA

Értesítjük az érintett szülõket, hogy
a 2020/21. gondozási-nevelési évre
történõ bölcsõdei beiratkozásokra
az alábbi idõpontokban kerül sor:
2020. április 20-án 8-12 óráig, 
2020. április 22-én 8-17 óráig. 
A beíratás helye: 9500 Celldömölk,
Vasvári Pál u. 17. 
Nyílt nap: 2020. április 6-án 10 órá-
tól 11 óra 30-ig.

NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT BÖLCSÕDÉJE

Értesítés
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is
megszervezte a Celldömölki Városi
Általános Iskola az ismert költõnõ,
Gazdag Erzsi nevét viselõ szavalóver-
senyt. Az iskoláskor elõtt álló versmon-
dók a környék óvodáiból érkeztek a
megmérettetésre február 15-én.

Ismét gyerekzsivajtól volt hangos a
Celldömölki Városi Általános Iskola au-
lája. Szombaton délelõtt a verseket
kedvelõ nagycsoportos gyerekek töl-
tötték meg az iskolát. Idén is megren-
dezték a már hagyományosnak mond-
ható, Gazdag Erzsi nevével fémjelzett
szavalóversenyt. Városunkban talán
nincs is olyan gyermek, akinek ne len-
ne ismerõsen csengõ a költõnõ neve,
hiszen az évek folyamán számtalan kis
óvodás szavalhatta el kedvenc Gazdag
Erzsi versét. Az ez évi megméretteté-
sen 32 iskoláskor elõtt álló kisgyerek
indult, mindannyian egy, a közönség
által is jól ismert verssel érkeztek. A
végeredményrõl három fõs zsûri dön-
tött, melynek tagja volt Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár igazgatója, Emih-
Virág Eszter, a Kresznerics Ferenc

Könyv tár gyermekkönyvtárának veze -
tõje és Hegedûs Csabáné, a Celldö -
mölki Városi Általános Iskola egykori
tanítója, aki sok évvel ezelõtt a vers-
mondóversenyt megálmodta. Ahogy a
zsûri elnöke, Pálné Horváth Mária fo-
galmazott, ezen az alkalmon, mindenki
ünneplõbe öltöztette kis szívét és lel-
két, és nagyon nehéz volt döntenie a
zsûrinek, de mégis ki kellett választani-
uk azokat a kis versmondókat, akik ez
alkalommal a jók közül is a legjobbak

voltak. A végeredmény a követke zõ -
képpen alakult: elsõ helyezést ért el
Kenesei Szebasztián, másodikként vég-
zett Fuksz Lara, a harmadik helyezést
pedig Tuba Jankának ítélték meg. A kü-
löndíjasok pedig Faragó Dávid, Ke men -
di Botond, Sebestyén Krisztián, Székely
Liza, illetve Vajda Zsóka lettek. Ugyan -
akkor egyik gyermek sem távozott
üres kézzel, hiszen a szervezõk min-
denkit megjutalmaztak emléklappal és
apró ajándékokkal.             »NOVÁK FANNI

Gazdag Erzsi versei kisgyermekek tolmácsolásában

A Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolája is beállt a farsan-
got ünneplõk sorába. Hagyományos
SZM mûsorukat február 15-én rendez-
ték meg az alsósági sportcsarnokban.

A farsangi idõszak lényege, hogy a tél
elûzésének érdekében az emberek
mulatságokat rendeznek, hogy elbú-
csúztassák a leghidegebb évszakot.
Hagyományosan ebben az idõszakban
rendezik meg városunk iskolái a szülõi
munkaközösségi bálokat minden év-
ben. Így történt ez a Celldömölki Városi
Általános Iskola Alsósági Tagiskolá -
jában is, ahol szombat este gyûltek
össze az iskola tanulói, tanárai, illetve
a szülõk és hozzátartozók. A bált az ed-
digi évekhez hasonlóan, most is a diá-
kok mûsora elõzte meg. Az idei év te-
matikáját Molnár Ferenc mûve, a Pál
utcai fiúk szolgáltatta, amibõl nemrégi-
ben musical is készült a Vígszínházban,
így annak ismerõs dallamai többször is
felcsendültek az este folyamán.
Elsőként a 8. osztályosok tolmácsolásá-
ban a Mi vagyunk a grund c. dalt hall-
gathatta meg a közönség hiszen retró
dalokat és modern slágereket is fel-

használtak produkcióikhoz. A közönség
többek között láthatott egy rendhagyó
rollerbemutatót, elkalauzolták õket a
brazil õserdõkbe, ahol megelevenedett
elõttük a Dzsun gel könyvének világa,
de Harry Potter is életre kelt a színpa-
don a gyerekek által, valamint az
Ádám Jenõ Zene iskola tanulói is a szín-
padra léptek, akik a régi idõk farsang-

jainak hagyományait elevenítették fel.
A mûsort a 8. osztályosok keringõje
zárta. A megható pillanatok után kez-
detét vehette a bál. Az este további ré-
szében tombola várta a jelenlévõket, a
hajnalig tartó mulatsághoz pedig a tal-
palávalót az Eldorádó zenekar szolgál-
tatta.

»NOVÁK FANNI

Bál Alsóságon a Pál utcai fiúk jegyében
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LEGO kiállítás nyílt 2020. február 13-án,
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár aulájában, amelyet a gyûj -
temény három tulajdonosa hozott Cell -
dömölkre, és február 16-ig volt lehe -
tõség a megtekintésére. A gyûjtõk, ké -
szítõk által szervezett tárlaton sok kü -
lönbözõ korosztályú gyermek fordult
meg családjával.

A LEGO-t 1932-ben találta fel egy dán
asztalosmester. Az építõjáték kezdet-

ben fából készült, és csak az 1940-es
években kezdték mûanyagból gyárta-
ni. Magyarországon a 70-es évek óta
van jelen a LEGO cég. A játékot külön -

bözõ tematikák szerint, a gyerekek
igényeihez igazítva, fiúknak, lányok-
nak, és a kisebbekre is gondolva gyárt-
ják a mai napig.
Kozmányi Csaba, a gyûjtemény egyik
tulajdonosa és építõje elmondta, kollé-
gáival már több mint tíz éve gyûjtik, a
különbözõ árkategóriájú LEGO-kat. Ezek
darabonkénti értéke 1000, vagy akár
100000 forint is lehet. A kiállításon
szereplõ darabok összeépítése több
100 munkaórát vett igénybe, a helyszí-
nen való installálása, pedig mintegy 65
óra volt. Az ország rengeteg pontján
megfordultak már, és évi szinten 10-12
alkalommal szerveznek bemutatót. A
gyûjtemény elrendezése mindig más
és más a helyi adottságokhoz igazod-
va, ezért soha nincs két egyforma kiál-

lítás. A több százezer építõ elembõl álló
gyûjtemény legrégebbi darabja egy
Star Wars jármû, melyet 2003-ban ad-
tak ki. A kiállítók számára fontos, hogy
minden látogató élményekkel távoz-
zon, ennek érdekében nem csak meg-
tekinteni lehetett a kiállított darabokat,

hanem a gyerekek számára vonat tere-
pasztal, és távirányítós autó is rendel-
kezésre állt. A legkisebbek számára
pedig játszóházzal, valamint LEGO épí-
tési lehetõséggel kedveskedtek a kiál-
lítók. Minden helyszínen, a kiállított da-
rabokhoz kötõdõen kvíz-kérdések sze-
repeltek, amely egy nyereményjáték-
kal zárult. A kiállítótérben találhatóak
még a börzeasztalok, melyeknél hasz-
nált, illetve új LEGO-val van lehetõség
bõvíteni, vagy pótolni az otthoni kész-
let hiányzó darabjait. A kiállított 13 te-
matikában mindenki megtalálhatta
kedvencét, hiszen a vitorlás hajóktól,
az autókon át egy Star Wars csatajele-
netig, változatos témák, sõt még a lá-
nyok nagy kedvence, a LEGO FRIENDS
is látható volt.                     »BOLLA JÚLIA

Évente több alkalommal is szervez ját-
szóházat a gyerekek számára a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. Ezúttal a farsang kapcsán
gyûltek össze az alkotó gyerekek álarc-
készítésre, február 8-án.

A farsang a vízkereszttõl hamvazószer-
dáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõ -
szak elnevezése. Hagyományosan a vi-
dám lakomák, bálok, mulatságok, jel-
mezes forgatagok idõszaka, mely az
idén január 6-tól február 25-ig tart.
Farsang idején egymást érik a vidám

programok, farsangi bálok és mulatsá-
gok, melyek a tél temetését, a tavasz
közeledtét jelzik. A gazdag néphagyo-
mányokra épülõ idõszak nem múlhat
el jelmezes, álarcos alakoskodás nél-
kül. Ezt jelzi a számos karnevál, melye-
ken mindenki titokzatos maszkok mö-
gé bújva vesz részt. Ennek jegyében
várta a mûvelõdési központ gyermek-
könyvtára egy vidám délelõttre, far-
sangi álarc készítõ kézmûves foglalko-
zásra a gyerekeket, akik a karneváli vi-
gasságok elengedhetetlen kellékeként,
különféle maskarákat alkothattak, me-

lyekkel ha nem is mentek el Velencéig,
Rióig, vagy Mohácsig, de szebbnél
szebb díszes, színes, változatos megje-
lenési formájú remekmûveikkel egy
celli karneváli forgatagban részt vehet-
tek volna.

»REINER ANITA

Maskarás játszóház a KMKK-ban

Kiállítás a LEGO szerelmeseinek
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A hagyományoknak megfelelõen eb-
ben a tanévben is télindító sínapokat
szerveztek a diákok részére a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában.  

A téli szünet elõtt két alkalommal, ösz-
szesen 64 diák indult útnak az ausztriai
St. Corona síterepre. Jó hangulatban,
gyorsan telt az idõ. A nap végére a
kezdõk is szépen csúsztak a lankás lej -
tõn. Január 9-12-ig már a szlovéniai
Roglán élvezhették a sportág örömeit a
sítáborba jelentkezõk. A gyerekek több
csoportban, oktatók vezetésével fej-
leszthették tudásukat. A síelés mellett
kísérõ programok is vártak a gyerekek-

re, volt bobozás, fürdõzés és különbözõ
labdajátékok a hotel sportcsarnokában.

Az idõjárás is kedvezett a részt -
vevõknek, hiszen szinte végig ragyogó
napsütésben tölthették el a négy na-
pot. Ezt követõen január végén hagyo-
mányos családi tábort is szerveztek
Ausztriába, Murau-Kreischberg síterep-
re, ahol a pályarendszer kiváló adottsá-
gainak köszönhetõen mindenki megta-
lálhatta a tudásszintjének megfelelõ
pályákat. A sípályán kívül töltött sza -
bad idõ is élményekkel telt, a gyerekek
a közös társasjátékokban, a felnõttek
jó hangulatú beszélgetésekben találták
meg az együttlét örömét.

Sínapok és sítáborok a Szent Benedek Iskolában
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Lapunk megjelenésével egy idõben
van nyolc éve annak, hogy a KMKK Art
Mozi megkezdte mûködését a mû -
velõdési központ második emeletén.
Az azóta eltelt csaknem egy évtized
során a létesítmény évrõl évre ered-
ményes szezont zárt, ez alól az elmúlt
év sem volt kivétel, melyet Pálné
Horváth Mária, a mûvelõdési központ
igazgatója értékelt.

»Milyen eredményekkel, események-
kel zárta a tavalyi évet a KMKK Art
Mozi?
– 2019-et tekintve is sikeres évet zárt a
mozi, mind látogatói létszám, mind
szakmai színvonal szempontjából, tel-
jesítve feladatvállalását. A tavalyi évet
több, mint 12000 nézõvel, és 600 fe-
letti vetítés számmal hozta a mozi,
mely a mûvészfilmektõl a rajzfilmeken
át, a szórakoztató és nagy kasszasikerû
filmeken keresztül kínált elõadást min-
den korosztály számára.
A hétrõl-hétre vetített elõadásokon túl
többféle szakmai programhoz is csatla-
kozott a mozi, például a tavalyi évben
már hatodik alkalommal került meg-
rendezésre a Total Plan névre hallgató

független filmesek fesztiválja. Ezen -
kívül az Európai Art Mozi Naphoz, vala -
mint a Magyar Rajzfilmünnephez kap-
csolódva is zajlottak rendezvények ok-
tóberben. 
A tavalyi év sikerfilmjei között tartjuk
számon a „Bohém rapszódiát”, melyet
mintegy 1200 nézõ tekintett meg, to-
vábbá rendkívül népszerû volt, és
többszörös teltházzal ment a „Star
Wars”, a „Jégvarázs”, valamint a „Bosz -
szú állók”. 
Ezeken felül olyan díjnyertes art filme-
ket is tudtunk kínálni, melyek szinte
csak nálunk kerültek vetítésre. Ilyen
volt például „A rendszer”, a „Monosz”,
vagy „A kígyó ölelése”. 
»A mozi neve Art Mozi. Ez az elnevezés
némi kötelezettséggel jár…
– Az, hogy Art Mozi vagyunk, azt jelen-
ti, hogy a vetítések csaknem fele „art”
besorolású, azaz a mûvészfilm kategó-
riába tartozik. Ezért akár a magyar
nemzeti filmkatasztert, akár a nagy eu-
rópai, vagy tengerentúli filmalkotások
keresztmetszetét tekintjük, elmondha-
tó, hogy a mi mozinkban ezek mind
be mutatásra kerülnek, tehát ezen vál-
lalást is maximálisan teljesíteni tudjuk.

A tavalyi évben digitálisan felújították
a magyar filmtörténet két nagy klasszi-
kusát, „A tanú”-t, valamint az „Egri
csil lagok”-at, nálunk például ezek is le-
vetítésre kerültek. Az „art” filmek mel-
lett pedig hétvégente természetesen a
friss premier filmek biztosítanak szóra-
kozási lehetõséget a mozirajongóknak. 
»Az eredményességhez a megfelelõ
technikai háttér is elengedhetetlen…
– A tavalyi évben számos pályázati
lehetõséget kihasználva sor kerülhetett
némi fejlesztésre is, hiszen több, mint
kétmillió forint elnyert összeget sikerült
beruházni. Így újulhatott meg a gépház
központi szervere, beépítésre került egy
új klímaberendezés, megtörtént a nézõ -
téri székek karbantartása, a 3D-s szem-
üvegek cseréje, világító plakátkeretek
kerültek elhelyezésre a mûvelõdési köz-
pont kirakatában. A jövõben további
modernizálás várható: lehetõség lesz
kártyával történõ fizetésre a mozi jegy-
pénztárában, fejlesztésre kerülnek a mo-
zi fény- és hangtechnikai berendezései.
A jó infrastruktúra mellett fontos a meg -
felelõ szakmai háttér megléte is, mely
szintén biztosítva van mozinkban.

»REINER ANITA

Nyolc éve mûködik a KMKK Art Mozi
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Celldömölki rendezvénynaptár 2020.
Állami, nemzeti ünnepeink
Március 15. ünnepség                                                                2020. március 13.
Augusztus 20. ünnepség                                                            2020. augusztus 20.
Október 23. ünnepség                                                               2020. október 22.
Trianon-évforduló                                                                      2020. június elsõ hétvégéje (egyeztetés alatt)
Szeptember 23. – a Trianoni kereszt felállításának napja            2020. szeptember 26.

Évrõl évre megrendezésre kerülõ, hagyományossá vált, helyi rendezvények
Tulipánfesztivál                                                                         2020. április 17–19.
Alsósági Tavaszi Napok                                                              2020. május 16–17.
Kráterhangverseny – fúvószene                                                 2020. május 17.
Dömölki Napok                                                                          2020. május 23–24.
Kráterhangverseny – Ataru Taiko japándob-zene                        2020. július 4.
Izsákfai Falunap                                                                         2020. július 11.
Sághegyi Szüreti Napok                                                             2020. szeptember 18–20.

Kiemelt sportrendezvények
Nemzetközi sakkverseny                                                           2020. május 9.
Magyarország erõs embere – országos bajnokság döntõje          Egyeztetés alatt
Négy Város Labdarúgó Tornája                                                   2020. július 25–26.

Egyéb, az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek rendezvényei
Télbúcsúztató                                                                            2020.február 16.
Total Plan – Független Filmesek Fesztiválja                                2020. február 29–márc. 1.
XXIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó                      2020. április 17.
Fesztivál Vas megyei válogatója
VulcanRun terepfutóverseny                                                      2020.április 18.
Taekwondo Országos Diákolimpia                                              2020. április 18.
Bárdos Fesztivál                                                                         2020. április 26.
Majális                                                                                      2020. május 1.
Ki mit gyûjt? – Éremgyûjtõk országos cserenapja                        2020. május 17.
Celldömölki makett-kiállítás és Verseny                                     2020 május 17–19.
XI. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó                                 2020. május 20–24.
Gyereknap a Vulkán Fürdõn                                                       2020. május 31.
„ART 20120 – Fogyatékkal élõk kulturális fesztiválja                   2020. június 13.
PikNik Mozi                                                                               2020. június 20., júl. 25. (esõnap: június 27., aug. 1.)
Jó tanuló, jó sportoló                                                                 2020. június 20.
Múzeumok éjszakája                                                                 2020. június 22.
III. Soltis Gyermekszínjátszók Tábora                                          2020. június 29–július 4.
XXIII. Rendezõket és Színjátszókat Képzõ                                    2020. július 6–12.
Nemzetközi Tábor
1Úton” zarándoklat a családokért                                              2020. augusztus 15.
Három tenor és a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertje           2020. augusztus 19.
Vulkán Fürdõ-születésnap                                                          2020. augusztus 20.
Kemencés Fesztivál                                                                    2020. augusztus 21.
Celli Búcsú – egyházi ünnep                                                       2020. szeptember 5–6.
Európai Mobilitási Hét                                                                2020. szeptember 16–22.
VulkánSág Szíve                                                                        2020. szeptember 27.
Múzeumok Õszi Fesztiválja                                                        2020. okt.–nov.
Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére                             2020. október 6.
Adventi gyertyagyújtások                                                         2020. november 28., december 5., 12., 19.
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ot tó,
Far kas Gá bor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
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lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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CVSE-Vulkán Fürdõ – MOGAAC 70-59
(20-16, 25-17, 10-9, 15-17). NBII-es
kosárlabda-mérkõzés, Nyugati csoport
16. forduló, 2020.02.07., Celldömölk,
vezette: Kaposi, Sebesi
Celldömölk: Esztergályos M. 6, Grebe -
nár P. 20, Orbán T. 13, Kovács K. 12/6,
Somogyi Á. 9/3. cserék: Németh B.,
Kovács B., Bíró E. 3/3, Hérincs R. 5/3,
Gaál T. 2, Csói G. edzõ: Csói Gábor
A Dombóvár elleni gyõzelem, és a pé-
csi vereség után, hazai pályán gyara-
píthatta pontjai számát a celli csapat. A
8. helyen álló MOGAAC együttese ed-
dig mindössze két alkalommal érezhet-
te meg a gyõzelem ízét, és ezen a
péntek estén sem õk számítottak a ta-

lálkozó esélyesének. Nem kezdett túl
jól a házigazda, támadásban és véde-
kezésben sem nyújtottak kiemelkedõt
a mieink, ám ez a kissé döcögõs játék
is elég volt ahhoz, hogy 20-16-tal zár-
ják az elsõ negyedet. A második tíz
percben is enyhe celli fölény jellemez-
te a játékot, csúszott ugyan hiba a já-
tékba, de a mosonmagyaróvári fiatalok
így sem tudtak közelebb jönni, a félidõ
végére megduplázta elõnyét a Cell, és
45-33-tal vonulhattak az öltözõbe a
csapatok. Fordulás után sem változott
a játék képe, a több kulcsemberét is
nélkülözni kényszerülõ listavezetõ
õrizte elõnyét. A harmadik negyedet
csupán egy ponttal tudta nyerni a

Celldömölk, az utolsót pedig el is veszí-
tette, de a találkozót ennek ellenére
70-59-cel behúzta, és megõrizte
vezetõ helyét a bajnokságban. Nem ez
volt a CVSE legjobb meccse a szezon-
ban, de a szerényebb játékerõt kép -
viselõ vendégek ellen ezen a napon
ennyi is elég volt. Csói Gábor: A sérü-
léshullám nem fejezõdött be. Hétfõn
megyei meccsen Szabó Bence térdsza-
lagszakadást szenvedett, így a szezont
sajnos õ is befejezte. Ezek után magas
poszton minimálisra csökkent a cseré-
lési lehetõség. Emiatt át kellett alakíta-
ni a játékunkat, ami a Mosonmagya -
róvár ellen még döcögött, de remél -
hetõleg javulni fog. Nehéz lesz így a
bajnokság hátralévõ része, de mindent
megteszünk a jó helyezés megtartása
érdekében.                              »CSUKA L.

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – VKL SE
Gyõr 39-29 (18-13). – NB II-es nõi kézi-
labda-mérkõzés, Celldömölk, vezette:
Poller Z., Szûcs A.
Celldömölk: Tömõ – Kazári 5, Szomor -
ko vits A. 7, Füzfa, Freiberger I. 5, Sze -
csõdi 5, Bagics 1. Csere: Szomorkovits
L. 6, Balogh, Geiger 1, Gyõrffy 8/6, Bu -
zás 1. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
A kissé döcögõsen indult õszi szezon
végére nagyszerû formába lendült
Salamonné Csótár Adrienn együttese,
és a tabella ötödik helyérõl várhatta a
februári folytatást. Az õsz során nem
csupán az alsóház csapatait gyûrték le
a celldömölkiek, de az esélyesebbnek
vélt élcsapatok skalpjai közül is sikerült
néhányat begyûjteni. A tavaszi nyitá-

nyon a szebb napokat is megélt VKL SE
látogatott városunkba, a gyõriek a 8.
helyen töltötték a telet. A találkozó ha-
zai találattal indult, melyre büntetõbõl
még volt válasza a vendégcsapatnak,
de a következõ percekben a celliek cé-
loztak jobban, és két-három gólos
elõnyre tettek szert. Viszonylag korán
megkapták elsõ heteseiket a gyõriek,
de a CVSE kapusai kiválóan teljesítet-
tek, Balogh és Tömõ is hárítani tudott.
(15. p.: 10-7) A folytatásban õrizte
elõnyét a Cell, a vendégek elõtt még
az egyenlítés reménye sem csillant fel,
magabiztosan, eredményesen játszott
a házigazda. Nem csupán támadásban
nõtt ellenfele fölé a Celldömölk, de a jó
védekezésnek és remeklõ kapusainak

köszönhetõen a szünetig 5 góllal el tu-
dott lépni, és 15-10-nél vonulhattak
pihenõre a felek. A szünet nem hozta
meg a remélt feltámadást a gyõriek
számára, hisz beragadtak a rajtnál, a
celli lányok igazi örömkézit bemutatva
folyamatosan növelték elõnyüket. (45.
p.: 29-20) A vendégek mestere min-
den bevethetõ játékosát pályára küld-
te, ezzel igyekezett némi változást vin-
ni csapata játékába, de a CVSE ezen a
szombaton megállíthatatlan volt. Öt
perccel a vége elõtt már 11 gól is volt
a különbség (55. p.: 36-25) , és ebbõl
mindössze egyet tudott lefaragni a
VKLSE, a lefújás pillanatában 39-29-et
mutatott az eredményjelzõ. A minden
tekintetben jobban játszó Celldömölk
ilyen arányban is teljesen megérde-
melten nyert, és gyõzelmével fellépett
a tabella 3. helyére.           »CSUKA LÁSZLÓ

Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– Komló Sport Kft. 7-0. – Celldömölk,
férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés,
vezette: Bódi, Segyevi.

Páros: Fazekas, Szita – Sabján, Katus
3:1 (9, 8, -13, 0). Szoros szettek jelle-
mezték a mérkõzés elejét, az utolsó
játszmában viszont legázolta ellenfelét
a házigazdák kettõse. (1-0). 
Egyéni 1. kör: Fazekas – Sabján 3:0 (2,

6, 6). Fazekas számára bemelegítés
volt csak ez az összecsapás. Meg le -
põen könnyen nyert. (2-0) Kriston –
Katus 3:2 (6, 7, -12, -3, 7). Katus a har-
madik szettben összeszedte magát, és
lendülete a negyedik játszmában is ki-
tartott. A döntõ szettben sem volt
könnyû dolga Kristonnak (3-0). Szita –
Terék 3:2 (-10, -10, 8, 10, 5). A komló-
iak fiatalja nagyot küzdött, és meglep-
te Szitát. A második szettben nyerhe-

tett volna a celli, de a végén hibázott.
A folytatásban kijött a két játékos közti
különbség. (4-0)
2. kör: Fazekas – Katus 3:0 (4, 6, 10).
Fazekas nem különösebben izzadt meg
Katus ellen. (5-0) Szita – Sabján 3:0 (9,
6, 5). Sabján tanácstalanul, gyengén
játszott, esélye sem volt Szita ellen. (6-
0) Kriston – Terék 3:2 (-9, 4, -7, 5, 9).
Terék ezúttal is kemény falat volt, kö-
zel járt a gyõzelemhez, de a döntõ pil-
lanatokban Kriston hibázott keveseb-
bet. (7-0)

»CSUKA L.

Tovább remekelnek kéziseink

A kötelezõ behúzva

Újabb hazai siker
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A „Kemenesaljai Kistérség Egész séges Életmódért”
Kosárlabdás Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a
Celldömölki Kistérség kosárlabda sport szimpatizásait,
hogy 2019. évi személyi jövödelemadójuk 1%-ának fel-
ajánlásával segítsék alapítványunk mûködését NB II-ben
sze replõ csapatunk jelenleg a tabella elsõ helyén áll.
Ehhez a nagyszerû helyezéshez nagyban hozzájárul, a
helyi mér kõzéseinken szurkolók példamutató buzdítása,
amit a továbbiakban is kérünk, bízva a gyõzel me inkben.
Adószámunk: 18897030-1-18
Segítségüket elõre is köszönjük. 

»A KURATÓRIUM ELNÖKE ÉS TAGJAI

Kérés a kosárlabda sport szimpatizánsaihoz



Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

LUCFENYÕ TETÕFA, LÉC,
DESZKA, GERENDA
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA

VÁSÁROLJA MEG
TÛZIFÁJÁT

MÁRCIUS 1-IG 
MÉG 2019-ES ÁRON.

AKÁC KUGLI 
KÕRIS KUGLI
BÜKK KUGLI
CSER KUGLI

4490,- Ft/q
Kiszállítást vállalunk.

Rendelését telefonon is leadhatja.
EUTR: AA5821433

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

Bakancsok, gumicsizmák
védõcipõk, munkásruhák!
Megérkeztek a legújabb

bõr bakancsok, munkáscipõk!
Hasítottbõr, színbõr, sportos, fémmentes típusok is kaphatók.

Téli és hagyományos gumicsizmák.
Klasszikus munkásbakancs: 5590 Ft/ pár

Kantáros és deréknadrágok, 
munkáskabátok és dzsekik.
Továbbra is szuper áron kínálunk

OSB-t 8-10-12-15-18 mm vastagságban.

EZ NEM AKCIÓ!
Lambéria B/C min. 3 m-es
Lambéria A/B min. 4 m-es

KIVÁLÓ FÛTÕÉRTÉKÛ
BIO BRIKETT: 84 Ft/kg. 20 kg/cs 1680 Ft/cs

Áraink a készlet erejéig érvényesek.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




