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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

Cell-tank
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Új futópályával és sportparkkal gazda-
godik Celldömölk. A munkálatokat au-
gusztusban kezdik meg a Kodály-lakó-
telep játszóterén.

Celldömölk Város Önkormányzata 2019
márciusában sportpark létesítésére ka-
pott zöld jelzést a Nemzeti Szabadidõ-
Egészség Sportpark Program keretén
belül. A lakosság igényeit is figyelem-
be véve, a park helyszíneként a Ko -
dály-lakótelep közterületét jelölték ki.
A támogatás összesen 25 darab sport-
eszköz, valamint egy 400 méteres, re-
kortán borítású futókör létesítését teszi
lehetõvé. A sportolni vágyók válogat-
hatnak majd többek között hasizom -
erõsítõ gép, fekvõtámaszozó egység,
valamint függeszkedõ, húzódzkodó,

fellépõ egység között. Ahogy Karádi
Mihály, a körzet önkormányzati képvi -
selõje is elmondta, a lakosság részérõl
már régen megfogalmazódott az igény
egy rekortán futópályára. A városlakók
közül egyre többen hódolnak a futás
sportjának, sokan igénybe veszik a Ság
hegy felé vezetõ utat, mely eléggé for-
galmas, így a közlekedés okozta bal-
esetveszélyek csökkentéséhez is hoz-
zájárulhat az új pálya. 
A beruházás összege több mint 48 mil-
lió forint, ennek 27%-át, mintegy 13
millió forintot a város biztosítja. Fehér
László városvezetõ elmondta, hogy a
város operatív bizottságának szüksége
volt mérlegelésre a járványhelyzet mi-
att, hogy mire is érdemes jelenleg
pénzt fordítani. Arra a döntésre jutot-

tak, hogy a város lakosainak érdekei
közé tartozik a kültéri sportolás lehe -
tõségének megteremtése is, illetve az
is fontos tényezõ volt, hogy a projekt
komoly állami támogatottsággal bír.
A munkaterület mûszaki átadására jú-
nius 29-én került sor a Kodály-lakótele-
pen, ezt követõen a munkálatok várha-
tóan augusztus 1-jén kezdõdnek el. A
kivitelezõ 100 napos határidõn belül
végzi el a munkálatokat, így a sportolni
vágyók a tervek szerint már õsszel
igénybe vehetik a sportpark által nyúj-
tott lehetõségeket. A város vezetése
hangsúlyozta, hogy a lakosság részérõl
szükség lesz a létesítmény fokozott
óvására annak érdekében, hogy a park
minél tovább meg tudja õrizni eredeti
állapotát, és rendelkezésére álljon
mind azoknak, akik a szabadban szeret-
nének mozogni.

»NOVÁK FANNI

Új futópálya épül Celldömölkön

Új üzemcsarnokkal bõvül a Wewalka
Kft. celldömölki gyáregysége. Az 5 mil-
liárd 386 millió forint értékû beruházás
alapkövét július 10-én tették le.

Az osztrák tulajdonú Wewalka cégcso-
port 2005 óta mûködteti celldömölki
gyáregységét. Az élelmiszeripari vállal-
kozás tulajdonosa, Antton Gsellmann kö-
szöntötte az alapkõletétel alkalmából a
kormány, a megye és a város képvisele-
tében megjelenteket. Kiemel te, hogy
másfél évtizede nagyon jó dön tés volt
Celldömölkre hozni az üzemegységet, a
városvezetéssel azóta is kiváló a kapcso-
lat. Johann Christoph Pendl ügyvezetõ a
beruházás részleteirõl elmondta, hogy
elsõ ütemben az üzemcsarnok épül
meg, amit a gépparkok modernizálása
követ. Hangsúlyozta, hogy az osztrák
központtal együttmûködve a celldömölki

egység operatív irányítását Kovács Szil -
via és Kondora András végzik, nekik kö -
szönhetõen kiváló a munkaszervezés és
a családias légkör.

Vas Megye Közgyûlése nevében dr.
Kondora Bálint alelnök vett részt az ün-

nepségen, aki hangsúlyozta, hogy a kor-
mány által támogatott beruházás Vas
megye és Celldömölk gazdaságát is
erõsíti. A magyar kormány megbízásából
Menczer Tamás tájékoztatásért és Ma -
gyarország nemzetközi megjelenítéséért
felelõs államtitkár vett részt az alap -

kõletételen, beszédében kiemelve, hogy
az 5 milliárd 386 millió forintos beruhá-
zást 15 százalékkal, mintegy 800 millió
forinttal támogatja a kormány.
A beruházáshoz a város nevében Fehér
László polgármester gratulált a cég tulaj-
donosainak, és kívánt további jó munkát
az üzemben dolgozóknak. Szólt arról,
hogy egy településvezetõ életében nagy
öröm egy fejlesztést jelzõ alapkõ leté -
telen részt venni. Felelevenítette, hogy
a 2004-es, elsõ alapkõletétel óta több-
ször volt bõvítés, volt, hogy a dolgozói
létszám a négyszázat is megközelítette.
A friss tészta gyártásával foglalkozó cell-
dömölki gyáregység jelenleg 180 dolgo-
zót foglalkoztat, ez a munkahelyteremtõ
beruházás keretében újabb húsz fõvel
gyarapodhat.                                »ÚK

Üzemcsarnokkal bõvül a Wewalka
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A koronavírus veszélyhelyzet megszün-
tetésével lassan újra indul a korábban
megszokott életforma a mindennapok-
ban. A város intézményei is újranyit-
hattak az elõírt biztonsági feltételek
betartása mellett. A következõ összeál-
lításban az intézmények vezetõit kér-
tük az elmúlt hónapokbéli mûködés és
az újranyitást követõ intézkedések ösz-
szegzésére.

Pálné Horváth Mária (Kemenesaljai Mû -
ve lõdési Központ és Könyvtár)
A kialakult járványhelyzet miatt márci-
us 17-tõl zárva kellett tartanunk, de fa-
cebook oldalunkon és a Tv-Cell mû so -
rain keresztül tartottuk a kapcsolatot
közönségünkkel. Szerveztünk online
programokat, pályázatokat hirdettünk
meg, csatlakoztunk több országos és
megyei szervezésû kulturális kezdemé-
nyezéshez, részt vettünk a járvány-
helyzet adta helyi rendkívüli feladatok
megoldásában (maszkok borítékolása,
kézbesítése, ebédhordás).
A kormányzati intézkedések és a helyi
operatív csoport rendelkezése alapján
június 23-án intézményünk könyvtár
részlege már megnyitott, a mûvelõdési
központ az art mozival pedig július 1-
jétõl fogadja látogatóit. Természetesen
a megfelelõ óvintézkedések és elõírá -
sok betartása, és betartatása mellett.
Fokozott fertõtlenítést végzünk, a
maszk használatot nem tettük köte le -
zõvé. Egyelõre még a megszokottnál
kevesebben látogatják az intézményt,
a könyvtárban egyszerre nincs 5-10
fõnél több, és a mûvelõdési központ
csoportjainak létszáma sem haladja
meg a húsz fõt. A moziba is még csak
kis közösségnek megfelelõ számban
jönnek a nézõk. Június végén elindul-
tak hagyományos táboraink is, melyek-
re nagyon élénk az érdeklõdés, hiszen
a gyerekek is vágytak már a közösség-
be. A tábori programokat igyekszünk
helyben lebonyolítani, nem kiszakítva
a gyerekeket a megszokott szociális és
mentális környezetükbõl, ezzel is hoz-
zájárulva a járvány elleni védekezés-
hez. A táborok során természetesen fo-
kozottan odafigyelünk a kézmosásra,
és a higiénia betartására. Lesz még
négy táborunk a nyár folyamán, és re-
méljük, hogy az elkövetkezõ idõszakra
tervezett rendezvényeinket is meg
tudjuk valósítani. Augusztus elején nyí-
lik a helyi kötõdésû Szakács László
festõmûvész kiállítása, jelenleg pedig a
„Kemenesalja emlékezik” címû, Tria -
non 100 éves évfordulójának tisztele-

tére létrejött tárlat látogatható. Au -
gusztus 21-én szervezzük meg a II.
Kemencés Fesztivált, és természetesen
készülünk az õszi rendezvényekre.

*
Finta Zoltánné (Városgondnokság)
A járványidõszakban is folyamatosan
dolgoztunk, a megszokottnál több te-
her is hárult ránk, de a Város gond nok -
ság munkatársai becsületesen és féle-
lem nélkül helytálltak. A szükséges óv-
intézkedéseket megtettük dolgozóink
védelme érdekében, folyamatosan biz-
tosítva volt a védõfelszerelés. A bér -
lõket kiszolgáltuk, a munkákra beérke-
zett megrendeléseket maradéktalanul
elvégeztük. Mindenhol besegítettünk,
ahol tudtunk, és ez az esetleges máso-
dik hullám esetén is természetesen így
lesz. A védõfelszerelések továbbra is
rendelkezésre állnak, amennyiben
szük séges lesz, a továbbiakban is be-
szállunk a járványügyi védekezésbe, és
az adódó feladatok megoldásába. A
kezelésünkben levõ sportcsarnokok,
sport- és mûfüves pályák nyitva állnak,
az óvintézkedéseket betartva lehet
sportolni. A szintén a Városgondnokság
kezelésébe tartozó balatonrendesi tá-
bor idén nyáron nem fogad gyereke-
ket, felújítási munkálatai augusztusban
kezdõdnek. 

*
Nagy Zoltán (Népjóléti Szolgálat)
A Népjóléti Szolgálat munkatársai a jár-
ványhelyzet idején is dolgoztak, kapa-
citásunkhoz mérten még tovább bõ -
vítve szolgáltatásaink körét. A hirtelen
jött új szituációban nagy teher neheze-
dett az idõsellátásra és a többi szakte-
rületre is, új kihívások elé állítva ben-
nünket. Szigorított feltételekkel, és az
óvintézkedések betartása mentén mû -
ködtünk folyamatosan. Klubtagja inkkal
munkatársaink telefonon és online tar-
tották a kapcsolatot. A folytatást tekint-
ve az elõírt jogszabályoknak megfelel-
ve hozzuk meg a helyi intézkedéseket,
így július 31-ig például a klubtagoknak
csak ötven százaléka lehet egyszerre
jelen, családlátogatásoknál kötelezõ a
maszkviselés, a gyakori kézfertõtle ní -
tés, és a megfelelõ távolság betartása
továbbra is elõírás. Konyhánk is szigorú
feltételek betartása mellett mûködhet.
A lakosságot kértük, és nyomatékosan
kérjük továbbra is, hogy akik étkezéssel
kapcsolatos ellátásban részesülnek, a
kórház területén tartsák be az elõ írá -
sokat, miszerint: csereéthordó biztosítá-
sa, és maszk viselése kötelezõ! A böl -
csõde nyáron is nyitva áll a kisgyer-

mekek elõtt, belépéskor kötelezõ a
kézfer tõt lenítés. A járványügyi intézke-
dések va lószínû, hogy még sokáig élet-
ben maradnak, folyamatosan nyomon
követjük a változásokat, és a lehetõ
legrövidebb idõn belül igyekszünk rea-
gálni a továbbiakban is. 

*
Gasztonyiné Fódi Zita (Városi Óvoda)
A hirtelen jött járványhelyzet nagyon
sok azonnali reagálást igénylõ felada-
tot hozott, mi igyekeztünk alkalmaz-
kodni a változásokhoz, és célkitûzé se -
inket eszerint alakítani. Szerencsére a
város többi intézményével nagyon jól
össze tudtunk dolgozni, egymást segít-
ve próbáltunk úrrá lenni a helyzeten.
Sok programunk meghiúsult, de az
óvónõk online tartották a kapcsolatot a
szülõkkel. A Városi Óvoda mindhárom
telephelyen május 25-én megnyitotta
ajtaját, addig ügyeletet tartottunk. Az
újranyitás a megfelelõ óvintézkedések
betartása mellett történt, szenzoros
kézfertõtlenítõket helyeztünk ki, és ki-
iktattuk a textiltörölközõk használatát.
A szülõket arra kértük, hogy beteg gyer
meket ne hozzanak az óvodába. To -
vábbra is figyelünk a fertõtlenítésre, és
sokat vannak a szabadban a gyerekek.
Idén nem lesz nyári szünet az intéz-
ményben, a Koptik úti székhelyóvodá-
ban felújítási munkálatok (ablakcsere,
hõszigetelés) zajlanak, ez idõ alatt a ki-
csik a Vörösmarty úti tagóvodába jár-
nak. Próbálunk arra törekedni, hogy
minél kevesebb gyerek legyen egy-
szerre egy-egy csoportban, és jobban
odafigyelünk a személyes érintkezések
visszaszorítására. 

*
Tulok Gabriella (Kemenes Vulkánpark)
Éppen a járványhelyzet kirobbanásakor
kezdtük volna tavaszi szezonunkat, de
március közepén sajnos nem tudtunk
nyitni. A három hónapos kényszerszünet
után június 25-e óta fogadjuk újra a láto-
gatókat, nagy örömünkre már az elsõ
nap szép számban jöttek. Azóta is emel-
kedik a létszám mind a csoportos, mind
az egyéni látogatói létszámot tekintve. A
szájmaszk használata nem kötelezõ, a
kézfertõtlenítés viszont igen, a múzeum-
térbe belépés elõtt. A járványhelyzet
idején is indítottuk túráinkat, melyek
most is folyamatosan zajlanak, ahogy
nyári táboraink is. A nyárra még nem
igazán tervezünk rendezvényeket, de
õszre már igen. Szeptember 12-én lesz
egy családoknak szóló zenei program
múzeumi piknik keretében, és temati-
kánkhoz kapcsolódó programokat is

A járványhelyzet margójára az intézményeknél....
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szervezünk majd, például az utazó pla-
netáriumot is megpróbáljuk újra elhozni
Celldömölkre. Ezeken kívül pályázati pro-
jekt keretében is indítunk különféle
programokat, így például a kertészkedés
köré felépített foglalkozásokkal, a négy
évszak köré építendõ kreatív tevékeny-
ségekkel, gyalogos és kerékpáros túrák-
kal várjuk az érdeklõdõket, és szeret-
nénk különféle képzéseket is indítani. 

*
Lóránt Gábor (Vulkán Gyógy és Él mény -
fürdõ)
A kültéri strandmedencékkel május 29-
én nyitottunk újra, június 19-én pedig a
beltéri fürdõzõ és úszómedence részt is
megnyitottuk, a vendéglétszám folya-
matosan növekszik. Már a gyógyászati
részleg is újra mûködik, megindultak az
orvosi vizsgálatok és a kezelések. A fél-
bemaradt gyógykezelések folytatható-
ak, nem kell õket újra felíratni. Létszám -
korlátozás nincs a fürdõn, a fertõtlenítés
folyamatos, több helyen kerültek kihe-
lyezésre érintésnélküli kézfertõtlenítõk,
a medencékben az elõírt többlet fer -
tõtlenítõ használatával biztosítjuk a ví-
rusmentes fürdõzést. A gyermekvilág-
ban klórmentes, bõrbarát fertõtlenítõt
alkalmazunk, a nyugágyakat minden
használat után fertõtlenítjük. Az öltözõk
minden éjszaka ózongenerátoros fertõt -

le nítésen esnek át. Ami a továbbiakat il-
leti, a hétfõi és csütörtöki kedvezmé-
nyes fürdõnap nyár végéig megmarad,
nyugdíjas jegy 990 ft-ért, felnõtt, diák,
gyermekjegy 1390 ft-ért váltható, a celli
lakosok pedig 16 órától zárásig 900 Ft-
ért fürdõzhetnek (szekrény nélkül 650
Ft). A gyerekeknek beindult a gyógyú-
szás, hétfõ, szerda, csütörtöki napokon
16.30–17.30 -ig. 

...és az egészségügyben

Dr. Kovács Zoltán háziorvos tájékozta-
tásul elmondta: a háziorvosi rendelé-
sek zavartalanul folynak, de elõzetes
telefonos bejelentkezés szükséges. A
receptek felírása továbbra is az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Téren keresztül történik mind a gyógy-
szerek, mind a gyógyászati segédesz-
közök tekintetében. TAJ számmal to-
vábbra is meghatalmazás nélkül kivált-
hatjuk mások gyógyszereit. A járóbe-
teg-ellátásban is zavartalanul folynak a
szakrendelések, bejelentkezés alapján
történik a betegek fogadása, általában
2-3 napos várakozási idõvel kell szá-
molni. A laborban nincs elõjegyzés, ér-
kezési sorrendben történik a vérvétel.

A szakrendelésekre érkezéskor tovább-
ra is fennáll a hõmérõzés, illetve a CO-
VID-19 teszt kitöltése. A gyanús esetek
tesztelése pedig jelenleg is és a továb-
biakban is folyik majd. Az egynapos se-
bészet is beindult már, a szülészet vár-
hatóan augusztus 1-tõl kezdi meg újra
a mûködést. Az esetleges második hul-
lámra az egészségügyi ellátó rendsze-
rünk fel van készülve, hiszen már az
elsõ hullámban nagyobb létszámú co-
vid-os betegre készültünk, így védõ -
felszereléssel bõségesen el vagyunk
látva a háziorvosi és járóbeteg szakel-
látás területén is.

»REINER ANITA

Értesítés
A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sülete értesíti a tisztelt Tagtár sakat,
hogy 2020. augusztus 21-én Cell -
dömölki Sportnapot tart Celldö möl -
kön az Opál Asztalitenisz csar nokban
(Kolozsvári u. 2.). 
Jelentkezési határidõ: augusztus 1. a
Celldömölki Helyi Csoportnál. 
Programok: asztalitenisz, sakk, tár-
sasjáték és meglepetés. 



6

E R E D M É N Y E K   « Új Kemenesalja  »  2020. 07. 17.

Sport
Sakk diákolimpia, megyei döntõ (az or-
szágos elmaradt) Lenner Luca (12. H).
1. hely, Lenner András (10. B) 1. hely,
Pethõ Botond (12. H) 1. hely. Felké -
szítõ: Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó
Röplabda diákolimpia „B” kategória 
fiú körzeti 1. hely, megyei 1. hely, az
országos döntõ elmarad. Felkészítõ:
Kiss né Tóth Gabriella
Asztalitenisz diákolimpia megyei fordu-
ló: Harkály Bálint 2. hely, Bakonyi Ber -
talan 3. hely, Kovács Csanád 3. hely
Tollaslabda diákolimpia megyei 1., kör-
zeti 6. hely: Bakonyi Bertalan 12. H 
Kézilabda diákolimpia lány, körzeti 3.
hely. Felkészítõ: Salamonné Csótár Ad -
rienn.
Tinódi Kupa Megyei Atlétika Verseny
Rosta Bence V. kcs 3000 m 1. helyezés,
Takács Ábel V. kcs 1500 m 1. helyezés,
Németh Eszter V. kcs távolugrás 2. he-
lyezés, Horváth Erik V. kcs távolugrás 2.
helyezés, Németh Eszter V. kcs 100 m 3.
helyezés, Keszei Tamás VI. kcs 100 m 3.
helyezés, Salamon Zalán VI. kcs súlylö-
kés 3. helyezés, 4x100 m-es fiú iskola-
váltó 3. helyezés (Keszei Tamás, Czön -
dör Gergõ, Horváth Erik, Péter Márk)
Fiú futsal, körzeti 2. hely. Felkészítõ:
Sa la monné Csótár Adrienn.
Matematika
Gordiusz Matematika Tesztverseny 
Bakonyi Bertalan (12.H) megyei 3. hely.
Felkészítõ: Dr. Gulyásné Tinger Tünde
Országos Kreatív Matematika Verseny
(MAT3CH3) A második fordulóba jutot-
tak (a verseny félbeszakadt): Kámi
Helga, Nagy Krisztián, Keszei Tamás
György 11. A. Horváth Tamás, Somogyi
Tamás, Jakab Flóra Panna, Veszprémi
Péter, Németh Tamás, Németh Zalán
B., Janzsó Soma, Lõrincz Ádám L., Fonyó
Máté, Végh Anna, Õri Dorina, Berta
Dorotea Sára, Pirka Dominik, Lenner
András T., Takács Ábel. Felkészítõ: Nagy
András
Biológia
OKTV Kreiner Klaudia továbbküldhetõ
dolgozatot írt. Felkészítõ: Némethné
Benkõ Katalin.
Informatika:
Nemes Tihamér Országos Informatikai
Tanulmányi Verseny, alkalmazói kate-
gória Lenner András 10. B megyei 1.
hely, országos 7. hely.
Magyar Államkincstár vetélkedõje 9. B
csapata Buzás Viktória, Zefer Vivien,
Pup Sára, Cziki Adrián, Takács Erik me-
gyei 5. hely. Felkészítõ: Radányiné No -

váki Már ta. 
Humán versenyek
Horváth Sarolta
Lotz János Helyesírási és Szövegértési
Verseny Révfi Dalma (9. A) megyei 1. és
országos 6. hely, Rózsás Ráhel (10. B)
megyei 2. és országos 3. hely, Len ner
András (10. B) megyei 3. országos 24.
hely.
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: 9. A
csapata (Balázs Ramóna, Horváth Lilla,
Révfi Dalma, Szép Daniella) Pannónia
régió 13. hely, a megye 2. legjobb csa-
pata.
XIII. Mozaik Nemzetközi Internetes
Tanulmányi Verseny: 9-10. évfolyam
Biczó Karina 5. helyezett. 11-12. évfo-
lyam Taksonyi Alexandra 3. helyezett 
IOL Nemzetközi Nyelvi Diákolimpia:
Rév fi Dalma (9. A) és Lenner András
(10. B) országos elõdöntõbe jutott.
lmplom József Helyesírási Verseny Ró -
zsás Ráhel (10. B) megyei 5. helyezés
Arany János Irodalmi Verseny Rózsás
Ráhel az országos fordulóba hetedik
helyen továbbítható dolgozatot írt, az
országos döntõt halasztották.
OKTV magyar nyelv Szalay Eszter (11.
H) továbbítható dolgozatot írt.
TUDOK konferenciára pályázattal ké-
szült Szalay Eszter (11. H)
Móra Novellaelemzõ Verseny Rózsás
Ráhel (10. B) a 3. legjobb eredménnyel
jutott az országos döntõbe, melyet el-
halasztottak.
Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi
Pályázat Rózsás Ráhel Írisz a novella
kategóriában meghívást kapott az or-
szágos táborba, melyet elhalasztanak. 
Tóthné Bali Krisztina
OKTV magyar irodalom Horváth
Florencia Dorina (12. A) országos 15.
helyezett.
OKTV magyar nyelv Solazzo Marléne
dolgozatát tovább lehetett küldeni a 2.
fordulóba. 
TUDOK konferenciára pályázattal ké-
szült Horváth Florencia Dorina (12. H )
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: a 12.
H csapata 13. lett a Pannónia régióban
a megye 4. legjobb csapataként (Bako -
nyi Bertalan, Szabados Bence, Kontics
Péter, Szemenyei Adél).
Hyperion mûveltségi vetélkedõ 12. B
csapata (Balás Endre, Kiss Benedek és
Takács Sándor) országos 13. helyezést
ért el.
Móra Novellaelemzõ Verseny Takács
Enikõ és Horváth Florencia az országos
döntõbe jutott, melyet elhalasztanak.

HEBE õszi olvasóverseny Biczó Karina
és Berta Dorotea országos 3. hely
HEBE Szivárványhíd négyfordulós iro-
dalmi verseny Horváth Florencia Dorina
országos 3. hely
Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi
Pályázat Horváth Florencia tanulmány
és vers kategóriában is meghívást ka-
pott az országos táborba, melyet elha-
lasztottak.
Kántor Judit Mária
Ránki György Dunántúli Történelem ver -
seny Szabó Zsolt (12. A) megyei 1. he-
lyezett, Balás Endre (12. B) megyei 2.
helyezett. 
Savaria Országos Történelmi Verseny
Lõrincz Ádám (10. B)  megyei 10. hely,
Czi ki Adrián (9. B) megyei 11. hely, To -
masits Ádám (10. A) megyei 12. hely. 
Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó
Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési
verseny Vasi Legények – kiemelt arany
mi nõsítés a megyei versenyen, Száz -
szor szépek – kiemelt arany minõsítés a
megyei versenyen, mindkét csapat az
országos döntõbe jutott, mely elmarad. 
Luca-napi népdalverseny Vasi Legé -
nyek – ezüst minõsítés, Százszorszépek
– ezüst minõsítés
Nagy Andrásné
Bod Péter könyvtárhasználati verseny
Berta Dorotea Sára (10. A) megyei 6.
helyezés 
Idegen nyelv
OKTV angol Szakács Rebeka és Kámi
Tamás dolgozatát lehetett továbbkül-
deni a 2. fordulóba. felkészítõ: Szakács -
né Bindics Tünde. 
Vas megyei angol nyelvi verseny: 9. év-
folyam I. kategória: 1. Szép Daniella 9.
A., 10. Révfi Dalma 9. A., 13. Szabó Már -
ton 9. A. 10. évfolyam I. kategória: 5.
Len ner András 10. B. III.kategória: 14.
Schinkovics Eszter 10. B 20. Pirka Do -
minik 10. B. 29. Ódor Máté 10. B. 35.
Fonyó Máté 10. B. 43. Horváth Vivien 10.
B. felkészítõ: Szakácsné Bindics Tünde
Vas megyei német nyelvi verseny: Ró -
zsás Ráhel Írisz megyei 4. hely, Lenner
András megyei 6. hely az írásbeli forduló
alapján, a megyei szóbeli forduló elma-
radt. Felkészítõ: Dózsáné Balogh Viola.
EMMI országos német verseny. Tulpen:
Gudui Eszter, Papp Dorottya, Tamás
Dóra a második fordulóba jutott, orszá-
gos 20. helyen. Regenbogen: Rába
Anna, Süle Patrik, Varga Luca a máso-
dik fordulóba jutott, országos 21. he-
lyen, az országos döntõt elhalasztották. 
Felkészítõ: Fódi Georgina Vivien.
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Örömünkre szolgál, hogy a tehetséggon-
dozás területén szép eredmények szü-
lettek tagintézményünkben a 2019/
2020-as tanévben. Szakgimná ziumi és
szakközépiskolai tanulóinkat számos
szakmai, közismereti, valamint egy-
vagy többfordulós levelezõ versenyen,
vetélkedõn és pályázaton sikerült meg-
mozgatni. Bár számos verseny záró for-
dulójára a járványhelyzet miatt már nem
került sor, a sok felkészülésnek, kutató-
munkának, energia befektetésnek meg-
lett az eredménye, hiszen szép sikerek-
kel büszkélkedhetnek diákjaink és fel -
készítõ pedagógusaink.

A legjelentõsebb eredmények a teljes-
ség igénye nélkül:
 Szakma Kiváló Tanulója Verseny –
ipari gépész szakma Talabér Róbert
(3/11. C) eredménye alapján mente-
sült az írásbeli vizsga alól. Felkészítõk:
Oszkó Attila, Jakab Attila.
 Szakma Kiváló Tanulója Verseny –
asztalos szakma Busznyák Zsombor
(3/11. C) eredménye alapján mente-
sült az írásbeli vizsga alól. Felkészítõ:
Aizenpreisz Attila Zoltán.
 Szakma Kiváló Tanulója Verseny –
vendéglátásszervezõ-vendéglõs szak-
ma Dénes Bettina, Molnár Zsófia és
Farkas Bertalan (5/13. A) eredménye
alapján mentesült az írásbeli vizsga
alól. Felkészítõ: Horváth Gábor.
 10-10 Gyakorlati Asztalos Verseny,

Gyõr (regionális megmérettetés) 1. he-
lyezés Busznyák Zsombor (3/11. C).
Fel készítõk: Aizenpreisz Attila Zoltán,
Busznyák Norbert.
 Eötvös Loránd Jubileumi Emlék ver -
seny (MTA szervezésében) orszá gos
14. helyezés Lázár Magdolna, Mándli
Bernadett, Nagy Réka, Faragó Kristóf
(12. A). Felkészítõk: Lukács Renczes
Tün de és Lukács László.
 Országos Szakközépiskolai Tanul má nyi
Verseny – komplex tantárgycsoport (Su li -
szervíz Kft.) Regionális fordulóba jutott
két csapatunk Kiss Eugénia (1/9. B),
Bogdán László, Talabér Róbert (3/11. C),
ill. Császár Nóra (2/10. C), Jankovics Do -
rina és Tóth Péter (1/9.B), a fordulót õsz -
re halasztották; Felké szítõ: Lukács László.
 Es weihnachtet schon egyfordulós csa-
patverseny (Hebe Kft.) országos 3. he-
lyezés – Tamás Alexandra és Takács
Szabolcs (9. A); Felkészítõ: Borsos Anita.
 Es weinachtet schon egyfordulós né-
met nyelvi csapatverseny – Teens kate-
gória (Hebe Kft.) – országos 2. helyezés
Domonkos Mónika, Lázár Magdolna,
Mándli Bernadett és Nagy Réka (12.
A); Felkészítõ: Soós Andrea.
 Spiel und Gewinn! országos négyfor-
dulós levelezõverseny, A2 kategória
(Hebe Kft.) országos 1. helyezés Lábas
Regina (9. A), országos 2. helyezés Illés
Lili (9. A), Felkészítõ: Borsos Anita.
 Spiel und Gewinn! országos kétfordu-
lós levelezõverseny, Junior 1. kategória

(Hebe Kft.) országos 2. helyezés  Ta kács
Szabolcs (9.A). Felkészítõ: Borsos Anita.
 Play and win!, angol nyelvû három-
fordulós levelezõ verseny  (Hebe Kft.) –
országos 2. helyezés Homlok Gergõ
(11. A); Felkészítõ: Sipos Lilla.
 Play and win!, angol nyelvû háromfor-
dulós levelezõ verseny (Hebe Kft.) – or-
szágos 17. Sebesi Emõke (10. A), orszá-
gos 18. helyezés Beke Patrik (10. A).
Felkészítõ: Dr. Kassasné Varga Ildikó.
 Fogom a kezed egyfordulós csapat-
verseny (Hebe Kft.) országos 3. helye-
zés Bagics Fanni, Illés Lili és Sebesi
Emõ ke (10. A). Felkészítõ: Lukács-Ren -
czes Tünde.
 Fogom a kezed egyfordulós csapat-
verseny (Hebe Kft.) – országos 3. he-
lyezés Gajder Alexandra, Kapitány Va -
nessza és Szakál Nikoletta (11. A); Fel -
készítõ: Lukács-Renczes Tünde.
 Biblia-a világ legolvasottabb könyve
csapatverseny (Hebe Kft.) országos 5.
helyezés Bagics Fanni, Illés Lili és
Sebesi Emõke (10. A); Felkészítõ: Lu -
kács-Renczes Tünde.
 Idõutazó országos levelezõverseny
(He be Kft.) országos 2. helyezés Kapi -
tány Vanessza (11. A); Felkészítõ: Ár -
bócz Ta más.
Köszönjük diákjainknak, valamint a
felkészítõ kollégáknak, hogy az elért
eredményekkel öregbítik iskolánk, va-
lamint Celldömölk hírnevét!

»SOÓS ANDREA TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

VMSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 Ludwig van Beethoven Megyei Zenei
Mûveltségi verseny megyei 2. helyezés
csapat (Badics Zsófia, Szalay Borbála,
Vajda Flóra 8. c és 5. c). Felkészítõ ta-
nár: Hegedüs Erzsébet.
 Bendegúz Tudásbajnokság Természet -
is meret 6. megyei (96%) Ködös Bence
6. d. Felkészítõ tanár: Gálné Nagy Erika.
 Bendegúz Tudásbajnokság Természet -
ismeret 6. országos (88%) Ködös Bence
6. d. Felkészítõ tanár: Gálné Nagy Erika.
 Bendegúz Tudásbajnokság irodalom 6.
megyei (89%) Majthényi Panna 6. d Fel -
készítõ tanár: Szabóné Nagy Henrie t te.
 Bendegúz Tudásbajnokság irodalom 6.
országos (94%) Majthényi Panna 6. d.
Fel készítõ tanár Szabóné Nagy Henriet te.
 Bendegúz Tudásbajnokság Történe lem
6. megyei (88%) Majtényi Panna 6. d.
Felkészítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 Bendegúz Tudásbajnokság Történe lem

6. országos (100%) Majtényi Panna 6. d.
Fel készítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 Bendegúz Tudásbajnokság Történe lem
6. megyei (92%) Ködös Bence 6. d. Fel -
készítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 Bendegúz Tudásbajnokság Történe lem
6. országos (92%) Ködös Bence 6. d.
Felkészítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 Bendegúz Tudásbajnokság Történe lem
7. megyei (92%) Horváth Borcsa 7. a.
Felkészítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 Bendegúz Tudásbajnokság Történe lem
7. országos (79%) Horváth Borcsa 7. a.
Felkészítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 Országos Történelem Verseny 7-8. me-
gyei 21. hely Kuthi Marinka 7. d. Fel -
készítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 „1848, te csillag”. Komplex történel-
mi-irodalmi csapatverseny tankerületi
csapat (Kálmán Flóra, Kuthi Marinka,
Katona Bálint, Kiss Balázs 7. a, 7. d).

Fel készítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 „Álomerdõ” rajzpályázat Sárvár me-
gyei 1. hely Szabó Kira Mercédesz 6. a.
Felkészítõ tanár: Horváth Lászlóné.
 Országos rajzfilmünnep „Így képze-
lem a jövõt” országos közönségdíj Sza -
bó Kira Mercédesz 6. a. Felkészítõ ta-
nár: Horváth Lászlóné.
 „Így látom én!” érzékenyítõ rajzpályá-
zat megyei különdíj Hanik Katica 6. a.
Felkészítõ tanár: Horváth Lászlóné.
 „Karácsonyi képeslapom 2049-bõl”
rajzpályázat megyei 2. hely Tarczi Vivien
8. a. Felkészítõ tanár:Horváth Lászlóné.
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei Mesterházy Péter. 8. c Felkészítõ
tanár: Balhási Istvánné.
 Vas Megyei Német Nyelvi Verseny
megyei 22. hely Mesterházy Péter 8. c.
Felkészítõ tanár: Kovács Ernõ.
 HEBE német levelezõ verseny Junior I.
kategória országos 2. hely Gorzás Rebe -
ka Lili 7. c. Felkészítõ tanár: Kovács Ernõ.
 Országos Angol Nyelvi Verseny Álta -
lános Iskolásoknak megyei 12. hely
Hol lósy Bálint 7. a. Felkészítõ tanár:

Versenyeredmények 2019/20. tanév
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Pol gár Éva.
 Diákolimpia Kézilabda IV. korcsoport
lány megyei 2. hely csapat (Imreh Réka,
Fonyó Virág, Erdélyi Emese, Gyõrvári
Gréta, Gyurák Rozina, Hajdu Hanna, Pup
Rozi, Szélesi Frida, Deé Lara). Felkészítõ
tanár: Geiger Csilla.
 Országos Angol Nyelvi Verseny Álta -
lános Iskolásoknak megyei 13. hely Jóna
Bianka, Kiss Domonkos 8. a. Felkészítõ
tanár: Polgár Éva.
 Õszi olvasóverseny országos 7. hely
csapat (Sulyok Balázs, Sulyok Zsófia) 5.
c. Felkészítõ tanár. Küllei Katalin.
 Õszi olvasóverseny országos 10. hely
csapat (Káldi Borbála, Takács Eszter) 5. a.
Felkészítõ tanár: Küllei Katalin.
 Õszi olvasóverseny országos 11. hely
csapat (Csuka Dániel, Katona Áron,
László Sára) 5. b. Felkészítõ tanár:
Küllei Katalin.
 Vas megyei német nyelvi verseny me-
gyei 18. hely Vass Dániel 7. b. Felkészítõ
tanár: Küllei Katalin.
 Kazinczy-verseny tankerületi 2. hely
Sipos Salóme 5. b. Felkészítõ tanár
Küllei Katalin.
 Berzsenyi szavalóverseny tankerületi
2. hely Zajcsek Hanga 5. c. Felkészítõ
tanár: Küllei Katalin.
 Adventi-szavalóverseny városi 2. hely
László Sára 5. b. Felkészítõ tanár: Küllei
Katalin.
 „Celldömölk, Szeretlek” helytörténeti
vetélkedõ városi 1. hely csapat (Hanik
Katica, Horváth Eszter, Horváth Hanna,
Pál Hanna, Szabó Kira) 6. a. Felkészítõ
tanár: Horváth Zoltán.
 „Celldömölk, Szeretlek” helytörténeti
ve télkedõ városi 2. hely csapat (Farkas
Vi vien, Gálik Nóra, Majthényi Panna) 6. d.
Felkészítõ tanár: Horváthné Boros Eni kõ.
 „Celldömölk, Szeretlek” helytörténeti
vetélkedõ városi 3. hely csapat (Jan ko -
vics Larissza, Zakár Diána, Németh Ba -
lázs, Tomasits Márk) 6. c. Felkészítõ ta-
nár: Horváthné Boros Enikõ.
 „Celldömölk, Szeretlek” helytörténeti
vetélkedõ városi 4. hely csapat (Ködös
Bence, Varga Patrik, Lõrincz Máté) 6. d.
Felkészítõ tanár: Horváthné Boros Enikõ.
 „Celldömölk, Szeretlek” helytörténeti
vetélkedõ városi 5. hely csapat (Hajdú
Dorka, Sebestyén Dominika, Varga Re -
gina) 6. d Felkészítõ tanár: Horváthné
Boros Enikõ.
 Adventi-szavalóverseny városi 2.
hely Kiss Luca 3. c. Felkészítõ tanár:
Szalókyné Põcze Nóra.
 Bendegúz Tudásbajnokság magyar
nyelv megyei (85%) Csuka Dorka 2. b.
Felkészítõ tanár: Ferenczyné Horváth
Anita.
 Bendegúz nyelvÉSZ megyei Molnár
Borbála (94%) 2. b. Felkészítõ tanár:
Ferenczyné Horváth Anita.

 Bendegúz nyelvÉSZ megyei Perlaki
Márk (89%) 2. b. Felkészítõ tanár: Feren -
czyné Horváth Anita.
 Bendegúz nyelvÉSZ országos (94%)
Molnár Borbála 2. b. Felkészítõ tanár:
Ferenczyné Horváth Anita.
 Bendegúz nyelvÉSZ országos (83%)
Perlaki Márk 2. b. Felkészítõ tanár: Fe -
ren czyné Horváth Anita.
 Bendegúz nyelvÉSZ megyei (100%)
Csuka Dorka 2. b. Felkészítõ tanár: Feren -
czyné Horváth Anita.
 Bendegúz nyelvÉSZ országos (94%)
Csuka Dorka 2. b. Felkészítõ tanár: Feren -
czyné Horváth Anita.
 Adventi-szavalóverseny városi külön-
díj Perlaki Márk 2. b. Felkészítõ tanár:
Ferenczyné Horváth Anita.
 Bendegúz Tudásbajnokság Matema -
tika 8. megyei (86%) Mesterházy Péter
8. c. Felkészítõ tanár Balhási Istvánné.
 Bendegúz Tudásbajnokság Matema -
tika 8. országos (67%) Mesterházy Péter
8. c Felkészítõ tanár Balhási Istvánné.
 Szép magyar beszéd verseny tankerü-
leti 3. helyezés Zakár Alexandra 8. c.
Felkészítõ tanár Németh-Vass Veronika.
 Berzsenyi vers-és prózamondó verseny
tankerületi különdíj Badics Zsófia 8. c.
Felkészítõ tanár: Németh-Vass Ve ro nika.
 Adventi szavalóverseny városi külön-
díj Badics Zsófia 8. c. Felkészítõ tanár:
Németh-Vass Veronika.
 „Aranyálmok” pályázat tankerületi kü-
löndíj csapat (Badics Zsófia, Smidéliusz
Liliána) 8. c. Felkészítõ tanár: Németh-
Vass Veronika.
 Õszi olvasóverseny országos 5. he-
lyezés csapat (Badics Zsófia, Mes ter -
házy Péter) 8. c. Felkészítõ tanár: Né -
meth-Vass Veronika.
 Õszi olvasóverseny országos 7. helye-
zés csapat (Bagics Boglárka, Csizmazia
Kata, László Anna) 5. b. Felkészítõ tanár:
Németh-Vass Veronika.
 Tavaszi olvasóverseny országos csapat
(Badics Zsófia, Mesterházy Péter) 8. c.
Felkészítõ tanár: Németh-Vass Veronika.
 Tavaszi olvasóverseny országos csapat
(Kocsis Zsófia, László Anna) 5. b. Fel -
készítõ tanár: Németh-Vass Veronika.
 TITOK Arany János országos döntõ
Csizmazia Kata 5. b. Felkészítõ tanár:
Németh-Vass Veronika.
 Bendegúz Matematika 4. megyei
(58%) Czilinger Dominik 4. a. Felkészítõ
tanár: Ambrusné Horváth Alexandra.
 Bendegúz Olvasás-Szövegértés 4.
megyei (81%) és országos (88%)Tóth
Kamilla 4. b.
 Bendegúz Nyelvtan 4. megyei (80%)
és országos (100%) Tóth Kamilla 4. b. 
 Bendegúz Angol 4. megyei (71%) és
országos (88%) Tóth Kamilla 4. b. 
 Bendegúz Olvasás-Szövegértés 4. me -
gyei (75%) és országos (81%) Boros

Illangó 4. b. 
 Bendegúz Környezetismeret 4. me-
gyei (92%) és országos (83%) Boros
Illangó 4. b. 
 Diákolimpia – kick-box light contact
és kick-light országos 1. Kustánczi Dá -
rius Leopárd 5. a. 
 Diákolimpia – úszás 50 m gyors me-
gyei 4. Gyurák Bíborka.
 Diákolimpia – úszás 50 m hát megyei
5. Gyurák Bíborka.
 Diákolimpia – úszás 50 m mell me-
gyei 7. Csekõ Noémi.
 Diákolimpia – úszás 100 m mell me-
gyei 1. hely Mell-Varga Máté.
 Diákolimpia – úszás 100 m mell me-
gyei 5. Gyurák Gergõ.
 Diákolimpia – úszás 100 m mell me-
gyei 1. hely Bakonyi Boglárka.
 Diákolimpia – úszás 100 m mell me-
gyei 9. Szabados Hanna 5. a. 
 Szép magyar beszéd verseny tankerü-
leti különdíj Gálik Nóra 6. d. Felkészítõ
tanár: Szabóné Nagy Henriette.
 Bendegúz Tudásbajnokság irodalom 7.
megyei (89%) Gulyás Boglárka 7. b. Fel -
készítõ tanár: Szabóné Nagy Henriette.
 Bendegúz Tudásbajnokság irodalom
7. országos (94%) Gulyás Boglárka 7.
b. Felkészítõ tanár: Szabóné Nagy Hen -
ri ette.
 TITOK Arany János országos döntõ
Gulyás Boglárka 7. b. 
 Adventi-szavalóverseny városi külön-
díj Dömötör Lilla 1. b. Felkészítõ tanár:
Bertalanné Horváth Dóra.
 Kisbér-Ászár Póni Fogathajtó VB be-
mutató hajtás Majthényi Panna 6. d. Fel -
készítõ tanár: Görög Gábor.
 Nemzeti Fogathajtó Akadémiai tag-
ság Majthényi Panna 6. d. Felkészítõ
tanár: Görög Gábor.
 Országos Fedettpályás Fogathajtó
Verseny 4. hely Majthényi Panna 6. d.
Felkészítõ tanár: Görög Gábor.
 Dunatõkés Nemzetközi Fedettpályás
Fogathajtó Verseny 4. hely Majthényi
Pan na 6. d. Felkészítõ tanár: Görög Gá -
bor.
 Országos Fedeles Póni Egyesfogat-
Szilvásvárad országos 1. (magyar baj-
nok) Majthényi Panna 6. d. Felkészítõ
tanár: Görög Gábor.

8. oszály – Egyéni
 Rajczi Balázs Szombathelyi Dobó SE
Né meth Pál Dobóakadémia 
2019
Téli Versenysorozat 1. forduló diszkosz-
vetés: 4. hely, kalapácsvetés: 5. hely
Téli Versenysorozat 3. forduló diszkosz-
vetés: 4. hely. 
Téli Versenysorozat 4. forduló diszkosz-
vetés: 2. hely.

Alsósági tagiskola
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Õszi Versenysorozat 1. forduló diszkosz-
vetés: 4. hely, kalapácsvetés: 3. hely.
2020
Téli Versenysorozat 1. forduló kalapács-
vetés: 3. hely, nehéz-kalapácsvetés: 2.
hely.
Téli Versenysorozat 2. forduló diszkosz-
vetés: 2. hely, kalapácsvetés: 2. hely,
nehéz-kalapácsvetés: 2. hely.
Magyarország Serdülõ és Újonc Téli
Országos Dobó Bajnoksága diszkoszve-
tés: 4. hely, kalapácsvetés: 6. hely
Téli Versenysorozat 4. forduló kalapácsvetés
5 kg: 2. hely, kalapácsvetés: 2. hely, disz-
koszvetés: 2. hely.
Téli Versenysorozat 5. forduló kalapács-
vetés 5kg: 2. hely, kalapácsvetés: 2.
hely, diszkoszvetés: 3. hely, nehéz-ka-
lapácsvetés: 2. hely.
 Nagy Eszter Noémi
Bendegúz Tudásbajnokság országos for-
dulója Biológia: 96%, Nyelvész: 92%,
MOZAIK Országos Tanulmányi Verseny
Történelem országos 6. helyezés, MOZAIK
Országos Tanulmányi Verseny Iro dalom
országos 7. helyezés, VKE Diana
Vadászhölgy Klub Vas Megyei Szer vezete
rajzpályázata megyei 1. helyezés, Nick
község Önkor mányzata és a Berzsenyi

Dániel Megyei Könyvtár Õszi versmondó-
versen ARANY minõsítés, Adventi szava-
lóverseny 3. hely, Or szá gos Kazinczy Ver -
seny Tankerületi Dön tõ Különdíj.
Csapatversenyek
 „Ki gépen száll fölébe” Kárpát-me-
dencei hadtörténeti gyermekrajzpályá-
zat: Nagy Melissza Aranyceruza-díj,
Bartu csek Mirjam Kitti Bronzceruza-díj.
 Rákóczi Emlékverseny Országos Csa -
patverseny: 11. helyezés (Bakk Bian ka,
Bartucsek Mirjam Kitti, Biczó Do minika).
 Kárpáti Kelemen megyei történelmi
verseny: 4. hely Nagy Melissza, Szabó
Péter, Szilvágyi Benedek.
 Környezetvédelmi, természettudomá-
nyos verseny (Celldömölki Ber zsenyi
Dániel Gimnázium): 1. hely Nagy Eszter
Noémi, Nagy Melissza, Rajczi Balázs.
7. osztály
 Dunántúli Gergely napi mûvészeti
fesztivál Gyenesdiás képzõmûvészet
kategória Beleznai Zsófia 2. hely
6. osztály
 Gõgös Martin asztalitenisz 
Nyugat dunántúli Régiós Bajnokság
U12 2. hely.
ADVISO-R Asztalitenisz kupa egyéni
gyermek 1. helyezés, páros felnõtt 2.

helyezés.
Diákolimpia körzeti döntõ 1. helyezés.
Elektromos kupa 1. helyezés.
Montes asztalitenisz kupa 1. helyezés.
JOOLA asztalitenisz kupa 1. helyezés.
Megyei CSB 2. helyezés Fõtáblára jutott
és ott helyt állt.
5. osztály
 VulcanRun akadályfutás Barlai Bálint
6. hely. 
4. osztály
 Németh Bence asztalitenisz
Diákolimpia területi döntõ: 1. helyezés,
megyei döntõ 3. helyezés.
Reménységek Kupája: 2. helyezés.
Budapest Bajnokság: 5. helyezés
3. osztály
 VulcanRun akadályfutás Barlai Máté
3. hely
 Labdarúgás
Mikulás-kupa 3. korcsoport 1. hely, 4.
korcsoport 2. hely
Nádasdy-kupa: 1. hely
 Akrobatikus rock and roll
Nemzetközi Rocky Dilly Jubileumi Ku -
pán 3 helyezett, utánpótlás klubközi
versenyen ezüstérmes páros: Hóka
Loretta 4. osztályos és Nádasdy Zalán
5. osztályos. 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny
Bezzeg Balázs 8. A. Simonyi Zsigmond-
érem. Felkészítõ tanár: Czuporné Heté -
nyi Rita.
 Böngész országos matematika leve -
lezõ verseny
Smidéliusz Dániel 3. B. 1. hely. Felké -
szí tõ tanár: Szabó Szilvia.
 Katolikus iskolák országos levelezõs
matematika versenye
Smidéliusz Dániel 3. B. Arany minõ sí -
tés. Felkészítõ tanár: Szabó Szilvia.
 Matematikában Tehetséges Gyerme -
ke kért (MATEGYE) Alapítvány országos
internetes matematikaversenye 5.
Nyári Olivér 5. A. 12. hely. Felkészítõ
tanár: Keresztesné Mészáros Gertrúd.
Csillag Marcell Péter 5. A. 13. hely. Fel -
készítõ tanár: Keresztesné Mészáros
Gertrúd.
 Matematikában Tehetséges Gyerme -
kekért (MATEGYE) Alapítvány országos
internetes matematikaversenye 6.
Takács Eszter 6. A. 11. hely. Felkészítõ
tanár: Keresztesné Mészáros Gertrúd.
Pi ri Anna 6. A. 12. hely. Felkészítõ ta-
nár: Keresztesné Mészáros Gertrúd. Pa -
tay-Gomez Luis Esteban 6. A. 16. hely.
Fel ké szítõ tanár: Keresztesné Mészáros
Gert rúd.
 Matematikában Tehetséges Gyerme -
kekért (MATEGYE) Alapítvány országos

internetes matematikaversenye 8.
Bezzeg Balázs 8. A. 6. hely. Felkészítõ
tanár: Keresztesné Mészáros Gertrúd.
 Suli-Guru Országos levelezõ verseny –
környezetismeret
Szabados Máté 3.B. 3. hely. Felkészítõ
ta nár: Szabó Szilvia.
 Suli-Guru Országos levelezõ verseny –
matematika
Bokor Dávid 3. B. 3. hely. Felkészítõ ta -
nár: Szabó Szilvia.
 Suli-Guru Országos levelezõ verseny –
magyar nyelv
Imre Bálint 3. B.6. hely. Felkészítõ ta -
nár: Szabó Szilvia.
 Litterátum Országos Tesztverseny
Szalai Áron 5. A 36. hely. Felkészítõ ta -
nár: Gaszak Gábor. Sebestyén Donát 6.
A. 20. hely Gaszak Gábor.
 Pedagógiai Intézet Országos német-
verseny megyei forduló
Bezzeg Balázs 8. A. 1. hely. Felkészítõ
ta nár: Gaszak Gábor
 Litterátum Országos Tesztverseny me -
gyei forduló
Sebestyén Donát 6. A. 2. hely.
Felkészítõ ta nár: Gaszak Gábor. Szalai
Áron 5. A. 3. hely. Felkészítõ ta nár:
Ga szak Gábor.
 Egyházi iskolák országos asztalitenisz
versenye Vác
Kovács Korinna 6. A. 1. hely.
Németh Ábel Jázon 7. B. 4. hely. Fel -

készítõ ta nár: Hajbáné Göltl Andrea.
Bende Zsóka Dorottya 7. B. 8. hely.
Felkészítõ ta nár: Hajbáné Göltl Andrea.
 Országos történelemverseny 7-8. o.
megyei forduló
 Sakk megyei diákolimpia
Gyõrvári Lilla 2. B. 1. hely. Felkészítõ
ta nár: Gergácz Balázs.
 Asztalitenisz megyei diákolimpia
Kovács Korinna 6. A. 2. hely.
 Adventi szavalóverseny
Harmath Bence 3. B. 1. hely Szabó Szil -
via. Pápai-Vikmon Kamilla 7. B. 1. hely.
Felkészítõ ta nár: Józsáné Dezsõ Rita.
 Egyházmegyei vers- és mesemondó
verseny
Szabó Bence 1. B. 2. hely. Felkészítõ ta -
nár: Kéri Adrienn. Nagy-Kovács Bíborka
2. A. 2. hely. Felkészítõ ta nár: Thala bér -
né Pócza Lívia. Busa Letti 4. A. 2. hely
Felkészítõ ta nár: Molnár Istvánné. Ben de
Zsóka 7. B. 2. hely. Felkészítõ ta nár: Jó -
zsáné Dezsõ Rita. Csanádi Anna 6. A. 1.
hely. Felkészítõ ta nár: Czuporné Hetényi
Rita.
 Berzsenyi vers- és prózamondó ver-
seny 7-8. o.
Bende Zsóka 7. B. 1. hely. Felkészítõ ta -
nár: Józsáné Dezsõ Rita. Bajner Panna 8.
B. 2. hely. Felkészítõ ta nár: Czuporné
Hetényi Rita. Molnár Kinga 8. B. 3. hely.
Felkészítõ ta nár: Czuporné Hetényi Rita.
 Berzsenyi vers- és prózamondó ver-
seny 5-6. o.
Gaál Júlia 6. A. 1. hely. Felkészítõ ta nár:
Czuporné Hetényi Rita.

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
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Az idén negyvenéves Soltis Lajos Szín -
ház szabadtéri premierrel és könyvbe-
mutatóval ünnepelte a karantén idõ -
szak végét. Június 27-én délután teát-
rummá változott a piactér, ahol a kö-
zönség a soltisosok legújabb mesejáté-
kát tekinthette meg. 

A rendezvény a Nagy Zsuzsi rendezé-
sében színre vitt „Tündérszép Ilona és
Árgyélus királyfi” címû mesedarab
elõadásával vette kezdetét, melynek
premierje márciusra volt tervezve, de a
járványhelyzet közbeszólt, és a halasz-
tás eredményeképpen most valósult
meg a bemutató. 
Ezt követõen a Szülõföld Kiadó gondo-
zásában megjelent „Álomkergetõk” A
Soltis Lajos Színház 40 éve képekben
címû könyv bemutatójára került sor,
mely múltidézésre, visszatekintésre
hív ja az olvasót. A színház eddigi tevé-
kenységének komplexitását feltáró do-
kumentáció kronológiai sorrendben vo-
nultat fel emlékezetes pillanatokat a
soltisosok gazdag elõadás repertoárjá-
ból. A köszöntõk elhangzása elõtt saját,
versbe ágyazott meglepetés produkci-
óval rukkolt elõ Temesi Zsolt, majd el -

sõként Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke mondta el köszöntõ
gondolatait, hangsúlyozva, hogy a
könyv címében megjelenõ „Álom ker -
getõk” a Soltis színház azon emberei,
akik nemcsak kergették, hanem ered-
ményesen meg is valósították az álmo-
kat az elmúlt négy évtizedben. 
Fehér László polgármester felidézte a
színház csaknem húsz évvel ezelõtti
Celldömölkre kerülését és otthonra ta-
lálását, aktív bekapcsolódását a helyi
kulturális vérkeringésbe. 
Söptei Józsefné alpolgármester is szólt az
idén jubiláló színházhoz, kiemelve, hogy
a most bemutatott „Álomker getõk”
címû könyv a megvalósult álmokat, a

megörökített sikereket tükrözi, elõ -
adások százainak hangulatát vissza adva.
Nagy Gábor igazgató köszönetét fejez-
te ki mindazoknak, akik részt vettek a
kötet létrejöttében, és elõrevetítette,
hogy a képeskönyv után készül majd
egy szöveges változat is, mely szintén
a színház elmúlt negyven évét hivatott
megörökíteni. 
Benkõ Sándor fotóriporter, akinek
mun káját dicséri a kötet, a szerkesztés-
sel kapcsolatos élményeit osztotta meg
a közönséggel, és örömét fejezte ki,
hogy a mûvészet területén maradan-
dót alkotó színház életének és tevé-
kenységének végigkísérésében és do-
kumentálásában részt vehetett fotós
pályafutása során. 
Az elõadás és könyvbemutató után ke-
rült sor a színház 2019–2020-as évadát
lezáró rendezvényre, melynek kereté-
ben a hagyományoknak megfelelõen dí-
jakat is kiosztottak. Így az Anselmus-díj
birtokosa, vagyis az évad színésze a tár-
sulat szavazatai alapján Hajba Beatrix
lett, a Színházunk Erõs Oszlopa díj Finta
Zoltánnéhoz, a Színházunk Sarokköve díj
pedig Pesti Arnoldhoz került. 

»REINER ANITA

Az álmok kergetése és valóra váltása Soltis módra...

Mély fájdalom-
mal tölt el ben-
nünket, akik is-
merték és szeret-
ték, a hír, hogy
Vitéz San Martino
del Car soi báró

Heim Géza, Géza bácsi
a Trianoni békediktátum 100. évfordu-
lóját megérve, lelkét visszaadta a
Teremtõ Istennek.
Június 3-án, a Trianon 100 Emlék ki -
állítás megnyitója alkalmából még
öröm mel üdvözölhettük a Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központban, jó erõt és
egészséget kívánva neki és családjá-
nak. Ötödikén jött Géza fiától a rossz
hír, hogy rosszul lett, s kórházba került.
Nem maradt más nekünk, mint az
imádság Géza bácsiért, aki közösségi
emberként, élete során oly sokat tett
lakóhelyéért, az itt lakókért. Vissza em -
lékezve, néhány a városért tett szám-
talan értékes kezdeményezése közül:
pl. a Ság hegyi tanösvény elkészülte a
70-es években, a vérellátó építkezése,
a pinceklub környékének rendbe téte-
le. Géza bácsi zenélt a népszerû keme-

nesaljai Fény Együttesben. Nevéhez
fûzõdik a kertbarát kör megszervezése
és vezetése. Emellett örömmel mû -
velte saját kertjét is Izsákfán. A 2000-
ben közel 30 fõvel megalakult Keme -
nesaljai Trianon Társaság elnöke, az
Országos Trianon Társaság elnökségi
tagja, a Ság hegyi Trianon megemléke-
zések állandó, fáradhatatlan rendezõje,
neves elõadókkal polgári elõadások
szervezõje volt. Mindemellett az 1956-
os Celldömölk és környékének lelkes ku-
tatója. A celldömölki vasúti emlékpark-
ban lévõ 56-os emlékmûnél az októberi
megemlékezések szervezõje. Mottója:
„Minden magyar szíve egy magyarért
dobogjon.” Németh Göm bös János gon-
dolatával emlékezett a celli 1956-os
résztvevõkre. Bekap csolódott a vasutas
szakszervezeti életbe. A VDSZSZ Szoli -
daritás és a Liga Szakszervezetben is te-
vékenykedett. Az MDF helyi szervezeté-
nek egyik alapítója volt. Indult a 2002-es
önkormányzati választáson önkormány-
zati képviselõjelöltként. Dolgozott a TV-
CELL felügyelõ bizottsá gában. Létre hoz ta
a családfa-kutató szakkört a mû velõdési
ház keretein belül.

Büszke volt családja történetére, s
nagy kitartással dolgozta fel azt. Apai
ágon a családot Mária Terézia telepítet-
te Bajorország ból Magyarországra. A
nagypapa, Heim Géza fõhadnagy az
elsõ világháborús helytállásáért, hõs -
tettéért kiérdemelte az egyik legna-
gyobb katonai kitüntetést, a Mária
Terézia rend lovagkeresztjét, és bárói
rangot kapott. Késõbb a Ludovika Aka -
démia tanára lett. Nagyon büszke volt
a családfa fiatal hajtásaira, gyermekei-
re, unokáira, dédunokáira. Megadatott
nekem, hogy közös érdek lõdésünk, ha-
zaszeretetünk, szû kebb hazánk, a Ke -
me nesalja iránti közösségi lét összeho-
zott bennünket. Hálát adok a jó Is -
tennek, hogy több mint 20 évig segít-
hettem Géza bácsi közösségért végzett
munkáját a többi hasonló gondolkodá-
sú lokálpatriótával együtt. Út mu tatója,
szellemi hagyatéka sokunk szívében
tovább él. 
Példamutató, családszeretõ, keresz-
tény életed végén a Teremtõ Atya és a
Kiscelli Szûzanya kísérjen utadon!
Nyugodj békében Géza bácsi!

»DÖME LÁSZLÓ

Heim Géza (1943–2020)
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Majthényi Panna már egészen kisgyer-
mek kora óta foglalkozik lovaglással. A
Celldömölki Városi Általános Iskola 6.
osztályos diákja fiatal kora ellenére
már számtalan sikeres versenyt tudhat
a háta mögött. A június 13-án megren-
dezésre került versenyen ismét kiváló-
an szerepelt: magyar bajnoki címet
szerzett a fogathajtók fedeles országos
bajnokságának döntõjében. Szavaiból
egy olyan kislány képe elevenedik
meg elõttünk, akinek kitartása, vala-
mint a lovak iránti szeretete mélyrõl
fakad, és vélhetõen elkíséri õt egy
életen át.
»Mikor kezdtél el lovaglással foglalkozni,
honnan ered a lovak iránti szereteted?
– Kétévesen ültem elõször lovon Csep -
regen, fogathajtással pedig 3. osztályos
koromban kezdtem el foglalkozni. Ter -
mészetesen a felkészülésem nem lett
volna eredményes a tanáraim támoga-
tása nélkül. Itt szeretnék köszönetet
mondani nekik, hogy segítettek azzal,
hogy elengedtek gyakorolni, illetve a
versenyekre.
»Mesélj a legutóbbi versenyedrõl, me-
lyen kivételes eredményt értél el!
– A legutolsó versenyem a fogathajtók
„fedeles” országos bajnoksága volt.

Erre kvalifikálni kellett magunkat,
mely re Budapesten, a Nemzeti Lovar -
dában került sor még decemberben. A
verseny eredeti idõpontja április 4-e
lett volna, a járványhelyzet miatt azon-
ban csak június 13-án kerülhetett meg-
rendezésre Szilvásváradon az Állami
Ménesgazdaság Lipicai Lovasközpont -
jában. Kombinált verseny volt, mely
tartalmazott maraton-, és akadályhaj-
tás elemeket is. Póni 1-es kategóriá-
ban indultam, melyben egy 790 méte-
res pályát kellett teljesítenünk Villám
nevû lovammal. A felkészülésemet
Görög Gábor segítette, aki a segédhaj-

tóm is volt. Mindketten a Nemzeti
Fogathajtó Akadémia tagjai vagyunk,
illetve Gábor a 2018-as EB-n is indult,
ahol szép helyezéssel zárt.
»Hogyan tudtál készülni a versenyre a
karantén ideje alatt?
– Szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen a lovamat az otthoni istállónk-
ban tartjuk, valamint a pályákon és az
egyházashetyei erdõben is gyakorol-
hattam. Így a felkészülés nem okozott
nehézséget a karantén idõszaka alatt.
Sajnos Villám betegség miatt kéthetes
pihenõre kényszerült, de utána újult
erõvel vethettük bele magunkat a fel-
készülésbe.
»Milyen terveid vannak a jövõre nézve? 
– Továbbra is szeretnék fogathajtással
foglalkozni. A hétvégén Hegyhátszent -
jakabon vettem részt versenyen. Mivel
a Vas megyei versenyeken csak bemu-
tató hajtásra van lehetõségem, ezért
szeretnék a jövõben 3 napos versenye-
ken is részt venni díj-,maraton-, vala-
mint akadályhajtás kategóriákban. Az
elkövetkezendõ idõszakban Kisbér-
Ászáron kerül megrendezésre ilyen tí-
pusú verseny, így az ezen való részvé-
tel is a terveim között szerepel.

»NOVÁK FANNI

Helyi siker a fogathajtók „fedeles” országos bajnokságán

Az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mû -
vészeti Iskolával kapcsolatosan Bejczi
Károly igazgatót kérdeztük meg a koro-
navírus helyzet következtében kiala-
kult távoktatás tapasztalatairól. 

A járvány okozta helyzet, ami az okta-
tásban is nagy változásokat hozott, ter-
mészetesen a zeneiskolai oktatást sem
kerülte el. Mi is online oktatásra kény-
szerültünk, ami a hangszeres óráknál vi-
szonylag egyszerû volt, hiszen amikor a
növendéknek órája lett volna a zeneis-
kolában, abban az idõpontban történt az
online tanítás. Sok esetben szorgalma-
sabbak voltak a gyerekek, mint „élõben”
hiszen elmondásuk szerint a zenei órák
felüdülést jelentettek az egésznapos vir-
tuális térben hallgatott hagyományos
tananyagok mellett. 
Nálunk a legnagyobb gondot a hang -
minõség okozta, mert tanári oldalról jó
volt az informatikai háttér, de a tanulók
otthoni számítógépe nem minden eset-
ben bizonyult alkalmasnak zenei távok-
tatásra. A csoportos szolfézsórák lebo-

nyolítása nehéz volt, hiszen többféle
platformot használtunk, és nem lehetett
egy idõben foglalkozni a gyerekekkel.
Így a szolfézstanárok feladatokat küldtek
ki, melyeket megoldva vissza kellett kül-
deni. Intéz mé nyünk ben a szokásos év
végi vizsgák sem a megszokott rendben
zajlottak, a diákok az egész éves munká-
juk, illetve a karantén idején tanúsított
szorgalmuk alapján kaptak megajánlott
jegyet. Ki vételt képezett a mûvészeti
alapvizsga, melyet úgy tudtunk megol-
dani, hogy a kijelölt vizsgadarabot be
kellett küldeni a hangszeres tanár részé-
re, valamint írásbeli vizsga feladatsor is
várt a tanulókra. 
A járványhelyzet miatt a különféle zenei
versenyek, fesztiválok is elmaradtak,
amelyeken részt szoktunk venni, így eb-
ben a félévben sajnos versenyeredmé-
nyeink sincsenek. Tan év zárót nem tar-
tottunk, a bizo nyítvány osztást két napos
váltásban oldottuk meg. A követ kezõ
tanévre való beiratkozások megtörtén-
tek, de pótbeiratkozásra is lesz lehe -
tõség augusztus utolsó, illetve szeptem-

ber elsõ hetében. Készülõben van az is-
kola új honlapja, melyen keresztül majd
egy ûrlap kitöltésével is elvégez hetõ lesz
a beiratkozás. 
Ez volt az elsõ tanévünk az új helyünkön,
ez idõ alatt sikerült belaknunk, és kom-
fortossá, barátságossá tenni az épületet.
Azonban még nincs teljesen kész az áhí-
tott állapot, külsõ, belsõ felújítást egya-
ránt tervezünk, hogy a ránk oly jellemzõ
otthonos légkör továbbra is sugározhas-
son intézményünkbõl. 
A követ kezõ tanévben lesz hetvenéves
az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvé szeti
Iskola, a 2021 tavaszán következõ jubi-
leumi ünnepséget szeretnénk egy
teljeskörûen megújult épületben meg-
rendezni. 
Az idén is folytatódik a Kodály-program,
melynek keretében ismét lehe tõségünk
nyílik hangszerparkunk bõví tésére, elõ -
reláthatóan 1,3 millió forint értékben.
Intézménystruktú ránk ban egy kis szer-
kezeti átalakulás is történt, hiszen szep-
tember 1-tõl hozzánk csatolják a jános-
házi zeneiskolát, mely a celli zeneiskola
tagintézményeként mûködik majd a
következõ tanévtõl.

»REINER ANITA

Távoktatási tapasztalatok a Zeneiskolában

FOTÓ GÖRÖG ADRIENN
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A járvány veszélyhelyzet elmúltával,
mire beköszöntött a nyári szünet, meg-
nyílt a lehetõség a gyerekek táborozta-
tására is. A következõ összeállításban a
szünidõ elsõ felében lezajlott táborok-
ról számolunk be.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár minden nyáron többféle tema-
tikus tábort hirdet, idén sem volt ez
másként. A gyerekek olvasó, bábos, al-
kotó, és focitábor közül válogathattak.
Az elsõ olvasótábor június 29. és július
3. között zajlott, melynek keretében kü-
lönféle játékos vetélkedõk, kézügyessé-
get és kreativitást igénylõ alkotó tevé-
kenységek, foglalkozások várták a gye-
rekeket. Emellett mozizás, fürdõzés és a
sárvári kalandparkba kirándulás is szere-
pelt a programok között.
Július 6-10-ig bábos tábor várta az
érdeklõdõket, ahol a mûfaj kedvelõi
különbözõ technikákkal készülõ bábo-
kat alkottak, interaktív foglalkozások
keretében kerültek közelebb a színját-
száshoz, és mindezeket alátámasztva
különféle szerepjátékokban is megmu-
tathatták rejtett képességeiket. A szak-
mai részen túl kikapcsolódási lehetõ -
ség is akadt bõven, hiszen mozizás,
fürdõzés, és kirándulás is szerepelt a
programok között. 
A harmadik „Kmkk”-s tábor a már szin-
tén hagyományosnak mondható „Tesz-
vesz” alkotótábor volt július 13. és 17.
között, mely ezúttal is sokoldalú tevé-
kenységforrást biztosított a résztvevõ
gyerekek számára. A kézmûves és kre-
atív alkotó mûhelyfoglalkozásokon túl
a természetbe is kitekintettek a tábo-
rozók, hiszen túra és kirándulás is a tá-

bori program részét képezte. 
A nyár hátralevõ részében még egy
kincskeresõ, egy olvasó, valamint egy
focis tábor várja a jelentkezõket. 

*
A Kemenes Vulkánpark idén nyárra
meghirdetett három tábora közül egy
zajlott le lapzártánkig, június 22 – 26-ig.
A táborok célkitûzése volt, hogy a ter-
mészettudományok köré felépülõ tema-
tikus programok úgy juttassák a gyer-
mekeket maradandó ismeretekhez,
hogy észre sem veszik, hogy tanulnak,
hisz a szünet a kikapcsolódásról szól.
Az elsõ tábor „Ismerjük meg a bepor-
zók világát!” címmel zajlott az élõvilág
ismeret jegyében. Az egy hét során a
gyerekek megismerkedtek a beporzás
fogalmával, a különféle beporzó rova-
rokkal és egyéb, beporzásra alkalmas
állatfajtákkal, a méhek testfelépítésé-
vel, viselkedésével és kommunikáció-
jával. Az ismeretszerzésre és kreatív
tevékenységre (rajz, festés, rovarhotel
készítés) épülõ tábor során a részt -
vevõk barangoltak a Ság hegyen, er -
dõn, és mezõn, hogy még közelebb
kerüljenek a különbözõ tájakon élõ
méhek és egyéb beporzó állatok (lep-
kék, pókok, ízeltlábúak) világához. A
második tábor július 27. és 31. között
kerül megrendezésre „Milyen volt az
élet a régmúltban a Ság hegyen?”
mot tóval, mely a helytörténetre helye-
zi majd a hangsúlyt. Augusztus 10-14-
ig pedig a geológiai témájú „Hogyan
alakult ki, mit rejt a tanúhegy?” felhí-
vással meghirdetett tábor zajlik majd.  

*
Harmadik alkalommal hirdette meg a
Soltis Lajos Színház gyerekeknek szóló

színjátszó táborát július 13. és 17. kö-
zött a Sitkei Mûvelõdési Házban. Az
idei nyáron a válsághelyzetre való te-
kintettel, napközis jelleggel, a 9–12
éves korosztályt várták. A tábor során a
Soltis Lajos Színházi Nevelésért Alapít -
vány drámapedagógusai foglalkoztak a
gyerekekkel öt napon keresztül.
A kalandtábor központi témája az idõ -
utazás volt, a résztvevõknek az egész
héten végigvonuló kalandos játékot kí-
náltak, ahol szükség volt az egyéni és
csoportos képességek használatára.
Fizi kailag és szellemileg egyaránt meg-
dolgoztatták magukat: az ügyességi és
fizikai feladatok mellett a csoportok ta-
lálkozhattak olyan feladatokkal, me-
lyek társadalmunkat érintõ morális kér-
déseket jártak körbe, megvalósításuk-
ban nem mellõzve az együttmûködést,
a kreativitást és a kitartást.

*
Aki a nyári szünidõ során sem szeretné
elfelejteni idegennyelv tudását, idén an-
gol nyelvi táborba is lehetõsége volt be-
iratkozni. A nyelvi tábornak a Vas virág
Hotel adott otthont. Két csoportban, a 8-
14 éves korosztályt megcélozva hirdet-
tek tábort, július 6-10–ig, illetve július
13-17 –ig. Az elsõ hét  kezdõ csoportja
az angol nyelv alapjaival ismerkedhetett
meg, illetve a meglevõ alaptudás
megerõsítésére, szókincs bõví tésre nyílt
lehetõségük a részt ve võknek. A második
hét haladó csoportját többek között egy
könnyített angol nyelvû irodalmi mûvel
való foglalkozás várta, illetve néhány
alapfokú nyelvvizsga tétellel is gyarapít-
hatták tudásukat. A kis létszámú csopor-
tok délelõtti interaktív, személyre szóló,
négy tanítási óra idõtartamnak
megfelelõ angol, anyanyelvi szintû okta-
tása után a Vul kán fürdõben, játszótéren
nyílt lehe tõség a kikapcsolódásra, és
egyéb játékos szabadfoglalkozáson ve-
hettek részt a táborozó gyerekek.

»REINER ANITA

Jelentés a nyári táborokról félidõben....

Munkatársat keresünk
újonnan nyíló 

celldömölki telephelyünkre
darus teherautó vezető pozícióba.

Lehetőséget kínálunk darus jogosítvány 
megszerzésre díjmentesen!

Elvárások: „C” kategóriás jogosítvány
Előny: darukezelői és „E” kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye: Celldömölk és környéke
Jelentkezés a csekenyiallas@gmail.com címen vagy 

telefonon 06704505333 számon

Értesítés
A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sülete értesíti a tisztelt Tagtár sakat,
hogy 
 2020. augusztus 29. kirándulást
szervez Szalafõre (Õrség).
Indulás Celldömölkrõl vonattal 7.42-
kor. Szombathelyrõl 8.45-kor az állo-
más elõl busszal. Jelentkezés a me-
gyei egyesületnél, Szombathelyen,
július 15-ig.
 2020. szeptember 5. Fõzõ ver -
senyt tart. Helyszín: Szombathely
Õrvidékház Kezdés: 10 órakor.
Jelentkezés a megyei egyesületnél,
július 30-ig.
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A Soltis Lajos Színház 
celldömölki elõadásai 

júliusban

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
szabadtéri változat

2020. július 19. 18:00 óra Soltis Lajos Színház
Jegyár: 800 Ft

Klastrom Színház
Nyári esték a celldömölki kolostor udvarán

Liliomfi
2020. július 27. (hétfõ) 20:00
2020. július 28. (kedd) 20:00

Esõnap: 2020. július 29. (szerda) 20:00

A Cigány
2020. július 31. (péntek) 20:00

2020. augusztus 1. (szombat) 20:00
ESÕNAP: 2020. augusztus 2. (vasárnap) 20:00

Jegyár: 3000 Ft, nyugdíjas: 2500 Ft.
Jegyfoglalás: 06205357636

Jótékonysági kezdeményezés
Klastrom Színházi elõadásainkra 

„felfüggesztett színház jegyeket” kínálunk. 
A jegyek megvásárlásával lehetõség van a celldömölki szociális
dolgozók támogatására és színházi élményhez juttatására. Ezen

kezdeményezésünkkel szeretnénk köszönetet mondani a szociális
szféra dolgozóinak a járványidõszak alatt végzett munkájukért.

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TÛZIFA FA-GYULA
FATELEPRÕL!

Széldeszka, deszkavég: 2000 Ft/q
Akác kugli:        4490 Ft/q

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
RENDELÉSÉT TELEFONON IS

LEADHATJA.
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ:

DESZKA, GERENDA, LÉC
RÉTEGELT LEMEZEK
FAROSTLEMEZEK

LAMINÁLT LAPOK 
BÚTORLAP SZABÁS, ÉLFÓLIÁZÁS

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA
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Június 28-29-én, Budapesten, az Ormai
László Csarnokban rendezték az idei ext-
raliga férfi és nõi négyes döntõjét. A ko-
ronavírus-járvány miatt félbeszakadt
alapszakasz elsõ négy helyezettjei között
sorsolással döntötték el, hogy milyen pá-
rosításban mérkõznek egymással a felek
a vasárnapi elõdöntõkben. Fortuna a pé-
csiekkel volt kegyesebb, hisz õk játszhat-
tak a papíron gyengébbnek tûnõ Mezõ -
berénnyel, míg a mieink a Szécsényt
kapták ellenfélül.

Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels –
Szerva ASE Szécsény 4-1. – Budapest,
asztalitenisz extraliga Final Four, elõ -
döntõ.
Páros: Fazekas, Szita – Jakab, Ingemar
3:0 (9, 6, 8). A mérkõzés igazán nagy -
szerûen indult a tavalyi bronzérmes szá-
mára. A celli kettõs magabiztos játékkal,
meglepõen simán verte a szécsényiek
párosát. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Szita – Bátorfi 3:0 (10, 8, 8).
Az eredmény kissé csalóka, hisz a 3-0 el-
lenére nem volt ez sima összecsapás. Szita
nagyon összeszedetten játszott, de csak
szoros szettekkel tudta legyõzni Bátorfit.
(2-0). Fazekas – Né meth J. 3:1 (10, -10,
11, 10). Fazekas az elsõ szettet 2-9-rõl
hozta vissza, és a folytatásban is vért iz-
zadt Németh ellen. Nagyon nehéz gyõ -
zelem volt. (3-0). Kriston – Jakab 0:3 (-10,
-6, -6). Kriston nem kényszerítette túl
nagy erõbe do básra a rutinos Jakabot. Az
egykori olimpikon higgadt játékkal múlta
felül a celli játékost. (3-1). 
2. kör: Fazekas – Bátorfi 3:2 (-11, 8, -10,

10, 11). Fordulatos, a végsõkig kiélezett
csatát hozott a két rutinos játékos összec-
sapása. Fazekas a döntõ szett ben csak a
negyedik meccslabdájával tudott pontot
tenni a csata végére. (4-1). (A másik asz-
talon ezzel a mérkõzéssel párhuzamosan
Szita 3-1-re kikapott Ja kabtól, de ez az
eredmény már nem számított, mivel Fa -
zekas sikere a 4. celli pontot jelentette.)
Gyõzelmével a Celldömölk bejutott a
másnapi fináléba, ahol a Mezõberényt 4-
1-re legyõzõ Pécs várt Klampár Tibor
együttesére. A kétszeres világbajnok cel-
li tréner nem volt maradéktalanul elége-
dett az elõdöntõben látottakkal, de örült,
hogy idén ismét az aranyért szállhat
harcba csapata.
Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels –
PTE-PEAC Kalo Méh 3-4. – Budapest, asz-
talitenisz extraliga final four, döntõ.
Páros: Fazekas, Szita – Petõ, Demeter 1:3
(-5, -5, 8, -8). Az elõzõ napi szárnyalás-
nak sajnos nyoma sem volt a celliek já-
tékában. Az elsõ két szett simán elment,
ezután ugyan javult Fazekasék teljesít-
ménye, de a sikerhez ez is kevés volt.
Hátrányból kellett nekivágni az egyéni
meccseknek. (0-1).
Egyéni, 1. kör: Fazekas – Gerold 3:2 (6, -
11, 4, -5, 6). Kicsit talán simább összecsa-
pásra számítottunk, de végül csak sikerült
legyûrni a nagyot küzdõ Geroldot. (1-1).
Kriston – Petõ 2:3 (11, -2, 9, -9, -6).
Nagyot ment Kriston a szerb válogatott já-
tékos ellen. A negyedik szettben 9-6-ról
nem tudta lezárni a meccset, és a felkínált
lehe tõséggel élt Petõ, döntõ játszmában
nyert a pécsi. (1-2). Szita – Demeter 3:2 (-

7, -10, 7, 11, 9). Nem kezdett jól Szita, de
0-2-nél rendezni tudta gondolatait, és óri-
ásit küzdve fordított. (2-2).
2. kör: Fazekas – Petõ 3:2 (10, -7, 6, -13,
10). Az unalmasnak eddig sem nevezhetõ
döntõ egy újabb gyöngyszemét láthattuk.
A két játékos óriásit meccselt, és végig
Fazekas volt közelebb a sikerhez, de Petõ
csak a döntõ szettben „adta meg magát”.
(3-2). Szita – Gerold 0:3 (-6, -6, -12). Nagy
esélyt szalasztott el Szita, aki végig idege-
sen, tompán játszott. Hiába számított fa-
voritnak a celli, a legfontosabb pillanat-
ban nem tudta hozni a gyõ zelmet. (3-3).
Kriston – Demeter 1:3 (7, -4, -6, -9).
Ahogy azt sejteni lehetett, Demeter nem
sok esélyt hagyott Kristonnak. Ugyan a
celli játékos nagyon határozottan kezdett,
de lendületét hamar megtörte pécsi el-
lenfele. (3-4). 
Gyõzött: Fazekas 2, Szita 1, illetve Petõ
1, Gerold 1, Demeter 1, Demeter–Petõ
páros.
Egy igazán élvezetes, fordulatos döntõt
játszott egymással a két nagy rivális, saj-
nos ezen a délutánon a pécsieknek jött ki
jobban a lépés. A baranyai együttes má-
sodik bajnoki címét szerezte, a cellieknek
be kellett érniük az ezüstéremmel. 
A finálé után elköszönt a csapattól Szita
Márton, aki a következõ szezont
Szécsényben kezdi meg. Helyére a 25
esztendõs, osztrák válogatott játékos,
David Serdaroglu érkezik. 
A bronzmérkõzésen: Szerva ASE Szé -
csény–Mezõberény 4-1.
A nõi döntõben: SH-ITB Budaörs 2i SC –
Budapesti Erdért SE 4-1.
A bronzmérkõzésen: Kecskeméti Spar -
tacus Sportkör és Közösségi Tér – Sta -
tisztika PSC I. 4-2.                »CSUKA LÁSZLÓ

Izgalmas döntõ, pécsi arany

Ság hegyre, annak lankásabb és 
meredekebb részeire, több hektárnyi 
területre, 4X4-es nagyobb traktorral

és saját talajmûvelõ eszközökkel 
rendelkezõ személyt keresek 

mulcsozás, tárcsázás, 
kombinátorozás, szántás, vetés 

munkálatok elvégzésére.
Érdeklõdni a további részletek kapcsán 

a 06-30-400-38-85 telefonszámon lehet.




