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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula

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

Ipari gépek
FA-GYULÁTÓL!
Metabo, Aeg, Milwauke, Hitachi
Ipari gépek és szerszámok extra garanciával.
Szerszámot, tartozékot, alkatrészt is
keresse Fa-Gyulánál!
Több mint 30 típusú szénkefe.
Csiszolóvásznak szinte minden géptípushoz.
Fûkaszákhoz, szegélynyírókhoz damilfejek,
vágótárcsák, hámok, védõrostélyok.
Fûrészlapok dekopír-, orrfûrész, körfûrész
gépekhez. Fejsze és szerszámnyelek.
Kerti szerszámok, fúrószárak, vágóés csiszolótárcsák szinte minden anyaghoz.
Szakembereknél szeretne vásárolni, ahol szaktanácsot is kap? Kéne egy szivattyú..., de nem
tudja, milyen felel meg a feladatra? 25 év szakmai
tapasztalatával segítünk választani! Szeretné
meglévõ szerszámait, fûrészeit megéleztetni?

Jöjjön hozzánk!
Õszi ajánlatunk: Güde hasítógép 6 T 220V-os 147 620 Ft
Güde hasítógép 8 T 380 V-os 179 985 Ft
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Hivatalosan is elindult a csatornarendszer kiépítése Izsákfán
November 8-án hivatalos projektnyitó rendezvény keretében vette kezdetét a „Szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása Izsákfán” címû európai uniós támogatásból megvalósuló projekt. Az eseményen részt
vett többek között Ágh Péter országgyûlési képviselõ, dr. Kondora Bálint,
a megyei közgyûlés alelnöke, dr.
Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója, valamint Boda Csaba a
kivitelezõ Szabadics Zrt. képviseletében. A találkozót Fehér László polgármester nyitotta, aki megjegyezte, habár a projekt megvalósítására
közel öt éve várnak az izsákfaiak,
azonban hozadéka is lett ennek a
várakozási idõnek, hiszen az eredeti
pályázati feltételekkel ellentétben a
fejlesztés immár 100%-os uniós támogatást kapott, így nem igényel
önrészt sem az önkormányzat, sem
a lakosság részérõl.
– Az 1994–98-as ciklusban fejezõdött
be Alsóságon a csatornarendszer kiépítése – emlékezett vissza a polgármester. – Farkas Zoltán, a részönkormányzat akkori vezetõje már ekkor
megjegyezte, hogy ezután következhet végre Izsákfa. 2012-ig kellett
azonban arra várnunk, hogy egy
megfelelõ pályázattal támogatási kérelmet indíthassunk, elkészültek az
elõkészületi tervek, megkaptuk a vízjogi engedélyt. A pályázatot azonban
2014-ben mégis elutasították, és áttették a következõ uniós ciklusra.
2015-ben ismételten beadtuk a pályázatot, ezek után két évbe telt, mire lezajlottak ismét az engedélyeztetések, a tervezetek módosításai, de
most végül minden elkészült, indulhat a projekt.
A projektnyitón felszólalt Ágh Péter,
a térség országgyûlési képviselõje is,
aki elsõsorban gratulált az izsákfaiaknak a türelmükhöz, megjegyezve,
hogy a pozitív elbírálásnak köszönhetõen most végre megvalósulhat a
fejlesztés a városrészen, ami nagyban hozzájárul a településrész lakosságának komfortérzetéhez. – Most
többszáz millió forint értékben tud
megvalósulni egy olyan fejlesztés,
amely hozzájárul az izsákfaiaknak
ahhoz az érzetéhez, hogy a város, az
ország és a kormány valóban törõdik

velük – jelentette ki a képviselõ. –
Egy nagy összefogás révén sikerült
megvalósítani ezt a pályázatot, amelyet hosszú évek elõkészítõ munkája
elõzött meg, és most végre átveheti
a terepet a kivitelezõ. A fejlesztés révén sor kerülhet arra, hogy az ingatlanok értéke megfeleljen a 21. század követelményeinek, másrészt
azoknak a kívánalmaknak, amelyet a
tulajdonosok is jogosan elvárnak. Jó
úton haladunk. A ciklus végéhez közeledve azt tudom mondani, hogy
többmilliárd forint értékben tudtunk
a városnak forrásokat biztosítani,
amely érintette az egészségügyet, az
oktatási- és közintézményeket, a
vasútállomás környékét. Azon dolgozunk, hogy Celldömölk érdekében is
minél több sikeres projektrõl tudjunk
beszámolni. Ha visszatekintünk az
elmúlt idõszakra, láthatjuk, hogy
többtucatnyi ilyen döntés született,
amire méltán lehetünk büszkék.
Kondora Bálint, a megyei közgyûlés
elnöke is alátámasztotta, hogy a
projekt csak a széleskörû összefogásnak és együttmûködésnek köszönhetõen valósulhat meg. A kivitelezésrõl már egy októberi izsákfai
fórum keretében tájékoztatták a
lakosságot, Boda Csaba csak megerõsíteni tudta a projekt fejlesztési
elemeit, az új szennyvízgyûjtõ,- elvezetõ hálózat létesítését, a meglévõ szennyvízátemelõ bõvítését, a
szennyvízátemelõ és a gerincvezeték felújítását, továbbá a meglévõ
szennyvíztisztító telep korszerûsítését.

Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója
az
üzemeltetés
részleteirõl tartott tájékoztatót,
hangsúlyozva, hogy fontos számukra az izsákfai projekt, hiszen a
szennyvízelvezetés megoldása az
egyik legfontosabb környezetvédelmi feladata a Vasivíznek. A vezérigazgató köszönetet mondott mindazoknak, akik munkát fektettek abba, hogy a projekt végül megvalósulhasson.
Habár a Vasivíz Zrt. csak közremûködõként vesz részt a projekt kivitelezésében, ugyanakkor õk is kérik a
lakosság türelmét és együttmûködését, hogy a munkálatok a lehetõ leggyorsabban és a lehetõ leghatékonyabban lezajlódhassanak. Kohuth
Viktor a projektnyitó keretében további Celldömölköt érintõ fejlesztésrõl számolt be, nevezetesen arról
az ivóvízminõség-javító programról,
melynek finanszírozásáról jelenleg is
zajlanak a tárgyalások. – Celldömölk a
megye harmadik legnagyobb városa,
11 ezer lakossal, megérdemli a település, hogy egy 21. századi ivóvízkezelési-technológiával rendelkezzen –
jelentette ki a vezérigazgató.
A projektnyitón természetesen szó
esett a határidõkrõl is. Ha minden a
tervek szerint alakul, még az idei évben elkezdõdik a gerincvezeték kiépítése, mely várhatóan a következõ év áprilisáig ideiglenes helyreállítással el is készül. A fejlesztés befejezése egy féléves próbaüzemet
követõen 2019 februárjára várható.
»NÉMETH NÓRA
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Az elhunytakra emlékeztek
November 1-jén és 2-án az emberek
évszázadok óta elhunyt szeretteikre
emlékeznek. Ezekben a napokban mindenki felidézi az eltávozott rokonok,
ismerõsök, barátok emlékét, tiszteletükre meglátogatják nyughelyeiket,
megtisztítják a sírokat, koszorúkkal,
gyertyákkal díszítik a síremlékeket.
Szokás ilyenkor visszatérni a gyökerekhez is, felkeresni a távol élt rokonok
nyughelyeit, hogy egy-egy mécsessel
vagy virágcsokorral adózzanak az õsök
tiszteletére.
Október 31-én a város vezetõi is
lerótták kegyeletüket az elõdök elõtt.
Fehér László polgármester, Farkas Gábor jegyzõ, Karádi Mihály bizottsági
elnök és Bakó László képviselõ helyeztek el koszorúkat a város egykori vezetõinek síremlékeinél. A városvezetõk
a celldömölki temetõben koszorúval
tisztelegtek dr. Gosztonyi János és dr.
Gömbös Ferenc országgyûlési képviselõk sírjánál. A kegyelet virágait helyezték el Dala József járási tanácselnök, Tima László alpolgármester és
Limpár József egykori tanácselnök-helyettes, megyei és városi képviselõ
nyughelyén. Koszorúval rótták le kegyeletüket Horváth Lajos díszpolgár és
iskolaigazgató, valamint Balázs Béla,
CVSE elnök emléke elõtt. Gyertyagyújtással tisztelegtek Göttman Bódog
csendõr alezredes, a város díszpolgárának sírjánál, valamint Gayer Gyula, az

általános iskola névadójának családi
kriptájánál és Piri Zoltán nyughelyénél.
Az alsósági sírkertben koszorút helyeztek el Gyõrffy László országgyûlési képviselõ, és Varga László Csaba alpolgármester síremlékénél. A kegyelet virágaival emlékeztek Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõ és Horváthné Varga
Margit oktatási-közmûvelõdési szakreferensre. Budapesten Celldömölk díszpolgárainak tiszteletére, Kiss Péter és
dr. Szekér Gyula sírboltjánál helyeztek
el koszorút a város vezetõi.
*
Október 31-én Halottak napi megemlékezést tartott az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat is. Az esemény az alsósági evangélikus templomban vette
kezdettét. A szertartás elején Kerekes
Csaba evangélikus lelkész köszöntötte
a megjelenteket, majd közös énekkel
megkezdõdött
az
ökumenikus
istentisztelet, melyet dr. Koltai Jenõ katolikus plébános és Kerekes Csaba
evangélikus lelkész celebrált. Az olvasmányok és az imádságok azokra az elhunytakra emlékeztettek, akiknek bár
földi életük véget ért, de szívben, lélekben és emlékezetben örökké tovább élnek. Az istentiszteletet
követõen a résztvevõk koszorúval tisztelegtek az evangélikus templomban
elhelyezett I. világháborús emléktábla
elõtt, majd gyertyát gyújtva közösen
indultak tovább az alsósági katolikus
templomhoz, ahol szintén az emléke-

zés koszorúival rótták le kegyeletüket
az I. világháborúban elesett áldozatok
tiszteletére. A koszorúzás után a gyertyás menet tovább haladt a ravatalozóhoz, ahol Kovácsné Söptei Valéria
képviselõ tartott ünnepi beszédet az
elhunytak tiszteletére. A képviselõ
hangsúlyozta, az élõk feladata, hogy
emlékezzenek az elhunytakra, és ezzel
megõrizzék emlékezetüket az utókornak is. Kiváltképp igaz ez azokra, akik a
hazájuk szolgálata közben haltak hõsi
halált. Az esemény zárásaként az önkormányzat és a történelmi egyházak
képviselõi koszorút helyeztek el a ravatalozó mellett található emlékmûnél,
ahol a jelenlévõk mécsesgyújtással rótták le kegyeletüket a holtak emlékére.
»NÉMETH NÓRA

’56-os megemlékezés a mozdonyparkban
Ünnepélyes megemlékezést tartott november 4-én a vasútállomáson az
1956-os Szövetség Celldömölki Tagozata, a Szövetség a Nemzetért Polgári
Kör Kemenesaljai Tagozata és a Kemenesaljai Trianon Hagyományõrzõ Kör.
Az eseményen az 1956-os forradalom
és szabadságharc leverésének 61. évfordulójára emlékeztek a megjelentek.
Az ünnepélyes rendezvény a Himnusz
közös eléneklésével vette kezdetét,
majd Bartha István 1956. november 4.
címû szavalata következett, ismeretlen
szerzõ tollából. Ezt követõen Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság
elnöke idézte fel 1956 októberének és
novemberének Kemenesaljához, Celldömölkhöz fûzõdõ eseménysorait, úgymint a Községi Nemzeti Bizottság és a
Munkástanács megalakulását, majd
felsorolta a felkelésben résztvevõ vas-

4

úti és postai dolgozók névsorát is.
Megjegyezte, ezeket a neveket minden kemenesaljainak ismernie, tudnia
kell. Majd a megemlékezés szónoka,
Sebestyén Zoltán, Kemenesmagasi polgármestere lépett a mikrofonhoz. Sebestyén Zoltán szintén 1956 helyi eseményeirõl számolt be, a gimnazisták
felvonulásáról, a szovjet emlékmû lerohanásáról, a lánctalpas megtámadásáról, majd felolvasott néhány részletet
a kemenesmagasiból elmenekült Kalányi Magda levelébõl, aki 12 éves gyermekként élte át a történelmi eseményeket. Az ünnepélyes szónoklat után
koszorúzás következett. A jelenlévõ
szervezetek, pártok és intézmények
képviselõi a kegyelet virágjaival tisztelegtek az ’56-os forradalom eseményei
és hõsei elõtt, akiknek nevét ma is õrzi
a tiszteletükre emelt kopjafa.
»NÉMETH NÓRA
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Közgyûlést tartottak a nyugdíjas vasutasok
Megtartotta éves közgyûlését a Vasutasok Szakszervezetének Nyugdíjas
Csoportja. A november 7-i találkozón az
elmúlt esztendõ fontosabb történéseirõl, a nyugdíjasokat érintõ változásokról, valamint a szervezet gazdasági
helyzetérõl szóltak a beszámolók.
November 7-én a celldömölki Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõn tartotta meg
éves hivatalos közgyûlését a Vasutas
Szakszervezet Nyugdíjas Csoportja. Az
eseményre Celldömölkrõl és a környezõ településekrõl érkeztek a nyugállományba vonult szakszervezeti tagok, hogy a 2017-es év aktualitásait
megtárgyalják. A találkozón részt vett
többek között Horváth Csaba, a VSZ
szervezetpolitikai alelnöke, Németh
Tamás, a VSZ Szombathelyi területi
képviseletének vezetõje, továbbá Horváth József területi képviselõ. A közgyûlésen egykori vasutasvárosként természetesen a celldömölki önkormányzat is képviseltette magát, Fehér László

polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester-asszony is részt vett a találkozón. A napirendi pontok elfogadása
után a jelenlévõk egy perces néma felállással emlékeztek meg az idei évben
elhunyt tizenhárom szakszervezeti tagtársukról, majd kezdetét vette a szakmai beszámoló, Árbócz Györgyné, a
Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Csoportjának elnöke tájékoztatott az elmúlt év eseményeirõl. Árbócz Györgyné elsõsorban a szakszervezetek célját
hangsúlyozta, a nyugdíjasoknak azt a
jogos elvárását, hogy nyugdíjukból
megélhessenek. Ehhez azonban a

Házhoz jött a rendõrség
Idén is folytatódik a lakosság vagyonbiztonsága érdekében másfél éve tartó
rendõrségi kampánysorozat. Az Országos Rendõr-fõkapitányság 2015 õszén
indította el a „Házhoz megyünk” programját azzal a céllal, hogy megfelelõ
vagyonvédelmi ismereteket biztosítson
a lakosság számára.
Az elmúlt héten Celldömölkre is eljutott
a program, a Bûnmegelõzési Alosztály
munkatársai prevenciós célú elõadásokkal, kerékpár regisztrációs pontokkal, tanácsadással várták a város lakosait. A kampánysorozat célja a lakosság
szubjektív közbiztonságérzetének és
önvédelmi képességének növelése. A
megelõzõ tanácsadások az idei évben
olyan általános prevenciós témákkal
egészültek ki, mint az áldozatvédelem,
a családon belüli erõszak, a rendõrség
iskolai bûnmegelõzési programjai, az
internetbiztonság, valamint a drogprevenció. A kampány hétfõ délelõtti
programjában a rendõrség munkatársai
a Celldömölki Városi Általános Iskola
hatodik osztályos tanulói számára tartottak elõadást az internetbiztonságról.
Hiszen ahogy az az interaktív elõadás
során is kiderült, a mindössze 12-13
éves fiatalok mindannyian rendszeres
és aktív internetfelhasználók, ugyanakkor nincsenek tisztában az internet ve-

szélyeivel. Sem a tartalomkezelésrõl,
sem a biztonságos chat használatról,
sem a személyes információk közlésének veszélyeirõl nem rendelkeznek
megfelelõ ismeretekkel, így tudtukon
kívül mégis maguk nyitnak teret az
esetleges visszaéléseknek. Ezekre a
problémákra figyelmeztetett a prevenciós elõadás is. Mindeközben a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központban
is zajlott a kampány, az intézmény
elõtti térre települt ki a BikeSafe program regisztrációs pontja. A BikeSafe
programban a kerékpártulajdonosok
lehetõséget kapnak arra, hogy személyes adataikkal együtt kerékpárjukat
felvegyék a rendõrség adatbázisába,
melyhez a továbbiakban minden ren-

Tisztelt Tagtársaim!
Ismét az év végéhez közeledve,
2017. december 15-én (pénteken)
15 órakor tartjuk meg 28. alkalommal karácsonyi ünnepségünket és az
óév-búcsúztatót. Helye: a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Móritz Galériája. Belépési díj: 1500 Ft
(ami a vacsorát, üdítõt, zenét és a
szeretetteljes együttlétet tartalmazza). Jelentkezési határidõ: 2017. no-

nyugdíjaknak közelíteniük kéne az európai uniós átlaghoz, valamint a hazai
átlagkeresethez. Az érdekképviselet továbbra is kiáll a 13. havi nyugdíj viszszaállítása mellett, az egészségügyi ellátások és a gyógyszertámogatások racionalizálása mellett. Jelenleg ugyanis
a nyugdíjasokat érintõ megszorítások
veszélyeztetik a létbiztonságukat. A
szakszervezeti nyugdíjas csoport elnöke hangsúlyozta azt is, céljaik eléréséhez nagyobb társadalmi figyelmet kell
kiharcolniuk. A beszámoló végén Árbócz Györgyné statisztikákat is sorolt,
melybõl kiderült, a csoport jelenleg
179 fõvel mûködik, az idei évben 6 új
taggal bõvült a szakszervezet. Ezt követõen gazdasági beszámoló következett, majd a szakszervezeti nyugdíjas
csoport ünnepélyes keretek között
díszoklevelet adományozott Söptei
Józsefné alpolgármester-asszonynak,
elismerve a vasúttal kapcsolatos több
évtizedes aktív munkáját és állandó tá»N. NÓRA
mogatását.
dõri egység hozzáférhet, így egy esetleges lopás esetén sokkal nagyobb lesz
az esély a bicikli megtalálására. Hiszen
Magyarországon több mint 10.000 kerékpárt lopnak el évente, melyek nagy
része azonosítatlan, így sosem kerül
meg. A programnak köszönhetõen
azonban most a celldömölki kerékpárosok is regisztrálhatták biciklijeiket,
ahogy azt szép számmal meg is tették
a lakosok, fõként az iskoláskorú gyermekek.
A rendõrség prevenciós programja délután a Népjóléti Szolgálatnál folytatódott, ahol a bûnmegelõzési alosztály
munkatársai az idõskorúakra leselkedõ
veszélyekrõl tartottak elõadást, elsõsorban a vagyonvédelem, a csalások
felismerése és megelõzése témakörében.
»NÉMETH N.

vember 27. (eddig az idõpontig legyetek szívesek a pénz befizetésével
jelentkezni).
Aki nem tud eljönni, gondoljon ránk
és egy kis tombolatárgyat eljuttatni
szíveskedjék. Minden aktivista munkáját megköszönve, kívánok mindenkinek „Áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog
új évet!”
»HOLPERT JENÕNÉ
CSOPORTTITKÁR
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Üzemlátogatás a Wewalkában
Két évvel ezelõtt ünnepelte a Wewalka
Kft. indulásának 10. évfordulóját, ekkor
egy jubileumi rendezvény keretében
mutatta be a cég indulását és mûködését, kezdve az alapkõletétellel, kitérve az évek során megvalósított legnagyobb beruházásokra, úgymint a másfél millió eurós raktárbõvítés és eszközbeszerzések, és természetesen képet festett az üzemszerû cukrász- és
péksüteménygyártásról is. Már ekkor
köztudomású volt azonban, hogy az elmúlt években nagy változások zajlottak le a sütõiparban, a szupermarketek önállóan mûködtetett pékségei
miatt a kézmûves kis- és középvállalkozások bezárásra kényszerültek. A
Wewalka is megérezte ezt a változást,
így sürgõs átalakulásra volt szükség.
– Az elmúlt másfél év során nagyon sok
mindent megélt a cégünk – mondta el a
részleteket Kovács Szilvia, beszerzési
vezetõ. – A piaci szükségletek már nem
tették számunkra lehetõvé a pék-és cukrászsütemények gyártását. Ezért a cégvezetés és a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy friss tészták gyártására fogja
átállítani a celldömölki üzemet is. 2016

májusáig zajlott a pék- és cukrászsütemények gyártása az üzemben, majd három hónapig tartott az átépítés és átalakítás. Ezt követõen szeptember 6-án
gördült le az elsõ karton tészta a gyártósorunkról, ekkor kezdtük meg a kiszállítást is, és azóta havi szinten átlagosan
másfél millió darabot gyárt a vállalkozásunk a celldömölki üzemben. A komplett
beruházás közel 2 millió euróba, vagyis
600 millió forintba került. A Wewalka tehát arculatot váltott, és a sütõipari változásokra történõ gyors és innovatív válaszreakciójával mostanra sikerült Európa
2. legnagyobb tésztagyártó cégévé fejlõdnie, teret hódítva immár az Egyesült
Államok piacán is. A fejlesztések során
az élelmiszergyárban új gépsor került kialakításra, mellyel együtt a cég munkaerõigénye is megváltozott.
– A gyártósorunk nagyrészben automatizált, viszont a gépeket is emberek
kell, hogy mûködtessék, ehhez elsõsorban kvalifikált munkaerõre van
szükségünk – tájékoztatott Kovács Szilvia. – Olyan munkavállalókra, akik már
dolgoztak élelmiszeriparban, ismerik a
higiéniai alapfeltételeket, tudnak rendszerben dolgozni. Ehhez keresünk most

szakembereket. Az élelmiszeripari végzettség sem feltétel, hiszen szükség
esetén Wewalka Akadémiánkon tudunk képzést is biztosítani, a beiskolázásról cégünk gondoskodik.
A cég október 27-én a városi vezetõket
is meginvitálta egy gyárlátogatásra,
hogy személyesen is megtapasztalják,
milyen változásokon esett át a
Wewalka, milyen fejlesztések, átalakulások történtek az elmúlt másfél
évben. A képviselõk most elõször a
gyártást végzõ üzemterületre is belépési engedélyt kaptak, így megtekinthették az új gépsorokat, és képet
kaphattak a további fejlõdési lehetõségekrõl. Hiszen fejlesztések lesznek a
közeljövõben is, a Wewalka közel 2,5
millió euró, 750 millió forint értékben a
következõ gépsor telepítését és üzembe helyezését tervezi jövõre. A cég tehát folyamatosan megújul, a fejlõdéshez
pedig munkaerõt keres. Jelenleg 84 fõ
számára nyújt stabil munkahelyet, de
továbbra is várja a kereskedelmi vagy
élelmiszeripari végzettséggel rendelkezõ
munkavállalókat, elsõsorban természetesen a Celldömölkhöz tartozó régióból.
A szakirányú végzettség azonban nem
feltétel, hiszen a Wewalka szükség esetén szakmai képzést is biztosít a
»NÉMETH NÓRA
jelentkezõk számára.

Óvodapedagógus nap és irodalmi verseny a Vulkán Parkban
November 12-én, vasárnap zárul a Múzeumok Õszi Fesztiválja címû országos
programsorozat, melyhez az idei évben
a Kemenes Vulkán Park is csatlakozott.
Ennek keretében került megrendezésre többek között a Vulkán a város közepén címû projekt, a múzeum saját
napórájának az elkészítése, valamint
november 8-án egy múzeumpedagógiai foglalkozás is óvódapedagógusok
számára. A foglalkozás iránt nagy volt
az érdeklõdés mind az óvónõk, mind
az óvodások részérõl, akik a látogatásuk során olyan aktivitást és érdeklõdést mutattak a tárlat iránt, mellyel
bizonyították, hogy nem lehet elég korán kezdeni a kulturális nevelést, a kiállítások, múzeumok világának a felfedezését. Szintén november 8-án egy
másik eseménynek is helyet adott a
Kemenes Vulkán Park, itt került ugyanis megrendezésre a Kemenesalja költõihez kapcsolódó irodalmi verseny a
7-8. osztályos korosztály számára, demonstrálva, hogy a tudományok összekapcsolódhatnak, a természettudomány és az irodalom is jól megfér egymás mellett. A versenyen hét csapat

6

vett részt, akiknek kreatív, ötletes és
változatos próbák sorát leküzdve kellett bizonyítaniuk irodalmi ismereteiket. A feladatok között volt versírás,
történelmi kvíz, zene alapján történõ
versfelismerés és idézetkutatás a múzeumban, hiszen aki eddig nem tudta
volna, most megtapasztalhatta, hogy a
Vulkán Park falait a természettudományi ismeretterjesztõ szövegek mellett szépirodalmi idézetek is díszítik. A
versenyen végül harmadik helyen végzett a sárvári Gárdonyi Géza Általános
Iskola csapata Simon Eszter, Horváth
Anna, Németh Liána és Koszorús Eszter
részvételével. Második lett a Csiszár
Jázmin, Biczó Karina, Faragó Réka és
Harkály Lizett alkotta alsósági csapat.
Míg az elsõ helyen a Városi Általános
Iskola csapata végzett Tóth Anett, Dobány Dina, Talabér Bianka és Pál Kata
képviseletében. A helyezetteket a zsûri
értékes díjakkal jutalmazta. A Vulkán
Parkban azonban még most sem zárult
le a programok sorozata. November
24-én az Európai Hulladékcsökkentési
Hét keretében kerül megrendezésre a
Természettudományok Napja, melyen
három érdekes elõadást hallgathatnak

meg ingyenesen a látogatók. Horváth
Márton egyetemi hallgató Vízdilemma
címmel az ivóvíz minõségû édesvizek
mennyiségének csökkenésérõl tart elõadást, Somogyi Csaba a Marcal-medence madarainak gyûrûzésérõl, valamint a minden évben megtartott európai madármegfigyelõ napok helyi
eredményeirõl és lebonyolításáról számol be, míg Czibula Ferenc a BakonyBalatoni geotúrákról tart ismeretterjesztõ tájékoztatót.
»NN

Köszönetnyilvánítás
A Ligeti Óvoda Munkáját Segítõ
Alapítvány megköszöni felajánlását
mindazoknak, akik 2016. évi adójuk
1%-ával Alapítványunk munkáját
támogatta. A felajánlott 163.214
forintot fejlesztõ játékok vásárlására fordítjuk.
Köszönettel:
»AZ ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁNAK
KURATÓRIUMI ELNÖKE ÉS TAGJAI

Új Kemenesalja » 2017. 11. 17.

» ÜNNEP

Ünnepi hétvégék adventban
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület és a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár szervezésében
Celldömölk Város Önkormányzata támogatásával idén is felgyúlnak a város
adventi koszorújának gyertyái a Szentháromság téren.
A négy hétvégés programsorozat elsõ
rendezvénye december 2. (szombat)
16 óra, mely alkalom a Mikulás várás
jegyében telik majd. Az ünnepi mûsorban fellépnek a Városi Óvoda cso
portjai, az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendékei, valamint
a Gombolyag Zenekar. Ezután érkezik a
Mikulás.
A második gyertya lángja december 9én (szombat) 16 órakor lobban fel,
melynek fényénél a Celldömölki Városi
Általános Iskola diákjai, Szabó Andrea
énekes, és a Kemenesalja Néptánccsoport utánpótláscsoportja szerepel.
Advent harmadik hétvégéjén, december 16-án a szintén 16 órakor kezdõdõ
gyertyagyújtást a Hajnalcsillag Óvoda
gyerekeinek és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjainak mûsora színesíti majd.

December 23-án (szombat) 16 órakor
a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai,
a Liszt Ferenc Vegyeskar, a református
gyülekezet kórusa, a Soltis Lajos Színház tagjai, valamint a Tücsök Bábcsoport járul hozzá a közelgõ ünnep meghittségéhez.
Az alsósági és izsákfai részönkormányzat szervezésében a két városrész lakossága is részesülhet az adventi várakozás örömében. A négy szombaton
(december 2., 9., 16., 23.) Izsákfán 14
órakor, Alsóságon pedig 15 órakor
gyúlnak fel az adventi koszorú gyertyáinak fényei az alsósági tagiskola és tagóvoda, valamint helyi civil közösségek
közremûködésével.
A történelmi egyházak képviselõi minden alkalommal ünnepi gondolatokkal
és igehirdetéssel teszik széppé az
adventi várakozást. Köszöntõt mondanak a megye illetve a város részérõl
meghívott elöljárók. Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjai forralt
borral, teával, pogácsával, és süteménnyel kínálják a térre kilátogatókat.
Az ott befolyt adományok, – ahogy a
jótékonysági koncert bevétele is –, ez-

Csetlõ-Botló Fajankó a mesebérletben
A mûvelõdési központ a felnõtt színházbérleten kívül minden évben összeállít
egy gyerekeknek szóló elõadássorozatot
is. A négy alkalomból álló gyermekszínházi bérlet keretében az óvodások és alsó tagozatos iskolások szórakozhatnak
egy-egy meseelõadáson.
Az idei évad elsõ bemutatójára november 10-én várták a kicsiket és nagyobbacskákat, akik a Fogi Gyermekszínház elõadásában találkozhattak
Csetlõ-Botló Fajankó történetével. A
zenés mesejátékot írta és rendezte:

Harsányi Gábor. Túró Király udvarában
Banyanyanya, a boszorka elrabolta
Szépek szépe hercegnõt és a banyatanyára vitte. Volt nagy sírás-rívás a királyi házban, és a szomorú eset miatt a
nevetés is tilos volt. Itt élt egy legény,
akit ugyan Jankónak hívtak, de CsetlõBotló Fajankónak csúfolták. Szerény
volt és csendes, szorgalmas és rendes,
minden kiesett a kezébõl, izgult, öszszeakadt a lába, dadogott és makogott.
Egyszer a Fõvezér rajta kapta Jankót,
amint nevetett, ezért a király elé hurcolta. A király kihirdette: aki kiszabadít-

úttal is nemes célt szolgálnak: az
összegek a városban két életmentõ
pont kialakításához járulnak hozzá.
December 16-án (szombat) 19 órakor
kezdõdik az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület által szervezett, immár hagyományossá vált karácsonyi jótékonysági hangverseny, melynek fellépõje
idén az olasz Preludio Trio, akik „Karácsonyi Capriccio” címmel – …minden,
ami olasz: zenei csillagszóró a nápolyi
dalok, legendás olasz slágerek és filmzene világából – a mediterrán melódiák legkedveltebb remekeibõl merítenek. Az oly legendás olasz könnyûzene, dél-olasz hangulatú Nápolyi dalok és Morricone-filmslágerek bravúros
kompozíciójába Bing Crosby és Frank
Sinatra ikonikus karácsonyi dallamaival
vegyítenek sajátos árnyalatot. A koncertet a hegedû- és a zongoramûvész
kettõse, olykor improvizatív szóló fantáziajátéka szövi át, még ragyogóbbá
téve a bensõséges ünnepi élményt. A
pikáns humor, a szenvedélyes elõadásmód és a meghitt hangulat tökéletes
egysége sajátos olaszos bájjal teljesedik ki az elõadásban, melyre jegyek
3000 és 4000 forintos áron vásárolhatók november 15-tõl a Marics Virágszalonban, illetve a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. »RA
ja lányát, annak adja a királyságát és
persze a hercegnõt feleségül. CsetlõBotló Fajankó is elindult szerencsét
próbálni, és az események sodrásában
természetesen sikerült kiszabadítania
Szépikét, tette következtében pedig
hõs Jankóvá avanzsált, és el is nyerte
méltó jutalmát, így a mesejáték a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” lezárás jegyében szerencsésen végzõdött, elnyerve a közönség soraiban ülõ
gyerekek tetszését. A legközelebbi
gyermekszínházi elõadásra december
15-én kerül sor 10 és 14 órai kezdettel,
amikor a Nektár Színház hozza el Diótörõ címû mesedarabját.
»REINER ANITA

„Itt van az õsz...” – szünidei programok
Az iskoláskorú gyermekek az utóbbi
években a már megszokott nyári és
téli szüneten kívül õszi szünidõnek is
örülhetnek. A mûvelõdési központ ennek megfelelõen minden szezonban
változatos programokkal gondoskodik
a tartalmas idõtöltésrõl.
Ezúttal október 31. és november 4.
között várták a ráérõ lurkókat, hogy az
õsz jegyében különféle hasznos tevé-

kenységgel kössék le magukat. Az elsõ
napon a tradicionális szimbólum, a
Halloween legfontosabb jelképévé vált,
mécsessel világító töklámpás elkészítésére gyûltek össze a gyerekek, hogy az
általuk kifaragott alkotás díszíthesse
otthonukat. A csütörtöki mozi matinéban pedig az „Óriásláb fia” címû animációs vígjátékot tekinthették meg. A
péntek délelõtt õszi termések gyûjté-

sével telt; számtalan toboz, dió, makk,
gesztenye, színes falevél került a kosarakba, hogy aztán másnap feldolgozásra kerüljenek. A játszóház utolsó napja
a kézmûves foglalkozásé volt, melynek
keretében különbözõ állat és egyéb figurák, dekorációs tárgyak készültek a
barkácsoló, ügyes kezek és kreatív ötletek nyomán.
REINER ANITA
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Határtalanul utazott a CBG Erdélybe
Már két éve beszélgettünk arról, hogy
szeretnénk Erdélybe utazni, ezért az
osztályfõnökünk, Tóthné Bali Krisztina
tanárnõ megírta a Határtalanul pályázatot, összefogott Horváth Sarolta tanárnõvel, a 11. H osztályfõnökével, s
így elõzetes egyeztetések és szervezések után idén a két osztály elutazhatott
Erdélybe. Elkísért bennünket Dózsáné
Balogh Viola igazgatóhelyettes asszony
és a férje is. 2017. október 6-án indultunk el felfedezni a csodás tájakat,
ahol összesen nyolc napot tölthettünk
el. A Határtalanul program lényege,
hogy megismerkedjünk a határon túli
magyar ajkú emberekkel és bepillantsunk életükbe. Az erdõszentgyörgyi
diákokkal egy projekten dolgoztunk a
nyolc nap folyamán, és közösen egy
Arany János-emlékmûsort is elõadtunk
az iskola tanulóinak.
Utunk reggel hat órai indulással vette
kezdetét, negyven tanuló várta izgatottan az elkövetkezendõ napokat.
Hosszas utazás után az elsõ állomásunk
Nagyszalonta volt, ahol Arany János
élt, és a szülõháza helyén álló ház is
megtekinthetõ. Nagyon kedves néni
mesélt nekünk Arany Jánosról. Ezután
Nagyszalontáról Magyarremete felé
vettük az irányt, ahol elsõ éjszaka
megszálltunk. Itt meleg vacsorával és
az elmaradhatatlan töltött káposztával
vártak minket. A hideg éjszaka után
kézmûves reggelivel kényeztettek
bennünket, a sajt, sonka, szalonna, lekvár, kenyér, áfonyatea mind-mind házi
készítésû volt. A szíves vendéglátás
után jóllakva buszra ültünk, és elindultunk a célállomásunk, Erdõszentgyörgy felé. Közben útba ejtettük a
Feketetói vásárt, ahol igazi, hagyományos kürtõs kalácsot vásárolhattunk és
barangolhattunk az árusok között. Csucsán megnéztük a romantikus helyet,
ahol Ady és Csinszka élt. A nagy kulturális múlttal rendelkezõ Kolozsvár
volt a következõ úticélunk, aminek területén óriási a nyüzsgés. Kiemelhetõ
Mátyás király lovasszobra és a mögötte található Szent Mihály templom is.
Rövidebb séta után a híres BabesBolyai Egyetemhez érkeztünk, amely a
legjobb iskolának mondható egész
Románia területén. Ezután Erdõszentgyörgy következett, ahol elfoglaltuk a
szállásunkat és vacsoráztunk. A helyi
diákok kínálták fel az ételt, ami újra
töltött káposzta volt. :) A harmadik napot egy kora reggeli sétával kezdtük
Szovátán. A Medve-tó és a sós tavak, a
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lehullott színes falevelek, az egyszerû
és csodaszép épületek között fejünket
kapkodva bolyongtunk a kis üdülõvárosban. Talán az egyik legjobban várt
program következett, mivel a híres parajdi sóbányába is leereszkedtünk.
Hatalmas lenti medencéjében lehetõség volt bármiféle sportolási lehetõségekre. Volt pingpongasztal, de egy
komplett drótkötélpályán is végig lehetett menni. Kora délután már Farkaslakán voltunk, Tamási Áron emlékházánál és sírjánál. Ezután Szejkefürdõn álltunk meg, ahol székelykapuk
sora vezetett el Orbán Balázs sírjáig.
Következõ nap a Gyilkos-tóhoz látogattunk el. Sajnos az idõjárás nem mindig
kedvezett nekünk, mert amikor megérkeztünk, elkezdett szakadni az esõ,
de a gyönyörû látvány kárpótolt mindenkit. Délután a Békás-szoros szurdokvölgyében sétálgattunk vízesések
csobogása mellett. Késõ este értünk
vissza a szállásra, és mindenki nagyon
fáradt volt. Hétfõn a délelõtti órákat az
iskolában töltöttük a projektmunkán
dolgozva, majd az iskola által szervezett sporteseményeken is részt vettünk. A lányok kosaraztak, a fiúk pedig
fociztak. A tipikus erdélyi ebéd után,
ami csorbaleves volt, Kõrispatakra indultunk. Ez a kis falu nagyon híres a
szalmakalapokról és annak készítésérõl. A humoros, magával ragadó idegenvezetés mellett jutott idõ fényképezkedésre és szalmából készült termékek vásárlására is. Hazafelé útba
ejtettük a Bözödújfalusi emlékmûvet,
az „elsüllyesztett” falura emlékezve.
Bográcsparti és ismerkedés volt az esti
programunk. Szerda reggel az iskolában kezdõdött a nap, mivel a felújított, gyönyörû Rhédey-kastélyban az
Arany Jánosról szóló elõadásunkat
kétszer is elõadtuk a két részletben

érkezõ diákoknak, közben megnéztük
a református templomot is. A mûsor
befejeztével ebédeltünk és Marosvásárhelyre indultunk, ami a térség leghangulatosabb városa. A Kultúrpalota
világhírû szecessziós épület, melynek
tükörterme varázslatos szépségû. Az
utolsó Erdõszentgyörgyön töltött esténken táncház volt, ahol elõször a Százfonat néptáncegyüttes elõadását nézhettük meg, majd együtt táncoltunk
velük. Az est végeztével a szállásunkhoz visszatérve összepakoltuk a bõröndöket, mert másnap reggel Segesvárra
indultunk. Segesváron az Óratoronyban
és környékén jártunk. Dévára igyekeztünk tovább, de sietnünk kellett, mivel
kb. öt óra volt az út. A „magos” Déva
várhoz érkeztünk és siklóval jutottunk
fel a hegycsúcsra, amelyet viperafészeknek is neveznek. Felérkezve gyönyörködtünk a panorámában és rengeteget fénykép készült itt is. Az éjszakát
Böjte Csaba alapítványának egyik házában töltöttük, és közösen vacsoráztunk az árva gyerekekkel, a fiúk fociztak is velük. Megható volt közelrõl látni azokat a gyerekeket, akik így nevelkednek. Reggel az egyik ott élõ fiút
hallgattuk meg, aki a Szent Ferenc
Alapítvány mindennapi életérõl mondott néhány érdekes információt, megnéztük a kolostort, mindannyian vásároltunk az adományboltban, majd hazaindultunk. Este hét óra körül begördült az iskola elé a bennünket szállító
autóbusz. Mindenki nagyon fáradt volt,
mégis szomorúan vettük tudomásul,
hogy véget ért a kirándulásunk.
Hozzánk márciusban érkeznek az erdélyi diákok, akiket már nagyon várunk.
Ez a kirándulás hatalmas élmény marad mindannyiunk számára! Köszönjük,
izgatottan várjuk a folytatást!
»NAGY NATÁLIA 10. H
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OKTATÁS

Olaszországi kalandozások

Utazásokban gazdagon teltek az elsõ
hónapok a gimiben. Elõször vendégül
láttuk az Erasmus programban hozzánk
érkezõ külföldieket, aztán alighogy hazaért erdélyi túrájából a 10. H és a 11.
A osztály, majdnem két tucat szerencsés diákunk indult újra útnak. Ezúttal a
cél a napsütötte Dél-Olaszország volt.
A kirándulást gondos elõkészületek
elõzték meg Szomju Tamás tanár úr és
Fehérné Gyömörey Katalin tanárnõ szervezésében. Az úti cél nem volt ismeretlen számunkra, hiszen elõzõleg már

jártak ott diákjaink az elsõ Erasmus pályázat keretein belül. Ez az utazás
azonban eltért ettõl, mert önköltséges
volt, nem dolgoztunk projekteken, és
csak mi, magyarok látogattuk meg olasz
partnereinket, akikkel már elõzõleg felvettük a kapcsolatot. Amikor az Erasmus
keretében nálunk járt Andria küldöttsége, az olasz igazgató úr vetette fel,
hogy fûzzük szorosabbra a kapcsolatainkat, mert nagyon jól érezték magukat
nálunk, iskolánkban és Celldömölkön.
Az utazásra több osztályból is jelentkeztek, és végül október közepén, tizen-

kilenc fõvel repültünk el Bariba, onnan
pedig busszal érkeztünk Andriába.
Megérkezésünkkor már a reptéren vártak minket, ezután partnereinknél lettünk elszállásolva. Új barátainkat csaknem minden reggel elkísértük iskolába
(Liceo Scientifico Ricardo Nuzzi), ahol
együtt sportoltunk, versenyeztünk és ismerkedtünk más osztálybeliekkel. Egy
színvonalas elõadást tartottak nekünk,
amelyben Andriát mutatták be. Rengeteget kirándultunk, sõt, még idegenvezetést is kaptunk. Jártunk Barlettában,
Traniban, ahol az Adriai-tenger már
hûvösebb hullámai mosták a partot. A
város egyik nevezetességénél, a Castel
del Monte kastélynál tájfutáson vettünk
részt, ami nagyon izgalmas volt. Az
olasz mentalitást és kultúrát illetõen
úgy gondolom, hogy õk nagyon figyelmesek és segítõkészek. A jó hangulat
mindig biztosítva volt számunkra, sokszor énekeltek és táncoltak a buszos
utazások során. Akadtak furcsa szokások
is, például megdöbbentünk, mikor kiderült, hogy õk esznek lóhúst is. Szerencsére ezt az isteni olasz pizzával tudtuk
kompenzálni. De feltûnt az is, hogy sokkal nyitottabbak, és jobban ápolják barátságaikat, és ez fõként a fiú-lány kapcsolatoknál van így. Ottlétünk végén
egy hangulatos záróbulit szerveztek nekünk. Mindannyian elmondhatjuk, hogy
egy szuper program részesei lehettünk,
és reméljük, hogy ezek a barátságok
hosszútávon is meg fognak maradni.
Partnereink jövõ tavasszal érkeznek
hozzánk, nagyon várjuk õket!
»FÜRDÕS ANNA 11. H

A XX. század klasszikusai karácsonyra

Új út az egészséghez

Derkovitstól – Kádár Béláig

Ezzel a címmel tartanak orvosi információs elõadást Celldömölkön
egy különleges gyógyerõrõl, melynek hatása orvosilag bizonyítható.
Több ezer beszámoló, orvosi lelet
támasztja alá , hogy komoly betegségek és évek óta fennálló fájdalmak elmúlhatnak hatására.
Szeretettel várják a gyógyulni vágyókat az elõadásra 2017. november
25-én, szombaton 15 órakor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban
és Könyvtárban.
Szintén ezzel a témával kapcsolatban lesz filmvetítés a Joachim Kávéés Civilházban 2017. december 10én, vasárnap 14.30-kor. A fim címe:
A csodadoktor nyomában. Belépõdíj
nincs, adományokat elfogadnak.

A karácsonyi ünnepek közeledtével
nyílik XX. sz.-i mûvészek alkotásaiból
tárlat 2017. november 17-én 17 órai
kezdettel Celldömölkön a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár MóritzGalériáján.
A kiállításon olyan jeles alkotók mûveivel találkozhat a közönség mint Szõnyi
István, Rippl-Rónai József, Molnár C.
Pál. A közel száz alkotást felvonultató
tárlat magángyûjtemény anyagából
kerül megrendezésre, mely 2017.
november 17-tõl 2018. január 31-ig
várja az érdeklõdõket. A kedves látogatók kedvet kaphatnak, hogy megajándékozzák szeretteiket egy- egy
szép képpel az ünnep alkalmából.

9

MÛVELÕDÉS

«

Új Kemenesalja » 2017. 11. 17.

Színházi évadkezdés – operaházi botránnyal
Elindult a 2017/2018-as színházi évad
a mûvelõdési központban. Nyitódarabként a Pesti Mûvész Színház kétrészes komédiáját, a Mikó István rendezte „Botrány az operában”-t tekinthették meg a színházbarátok.
Egy jó komédia akkor sikeres, ha adott
a bonyodalom és a titkos szerelmi szál,
amely természetesen ebbõl az elõadásból sem hiányozhatott...
A clevelandi operaházban mindenki
Tito Merellit (Csengeri Attila), a világhírû és aranytorkú olasz tenoristát várja, aki az Othello címszerepét alakítaná, érkezése azonban várat magára.
Amikor viszont végre betoppan a feleségével (Nyertes Zsuzsa), némi gyo-

morrontással küzd, így az elõadás továbbra is veszélyben forog. A hõs tenor
tetemes mennyiségû gyógyszert bevéve elszenderül, s az operaház titkára,
Max (Beleznay Endre) úgy érzékeli,
hogy örökre... E felett érzett kétségbeesésében az igazgató (Straub Dezsõ)
érdekes ötlettel áll elõ: Othello szere-

Táncünnep Celldömölkön
Immár 6. alkalommal rendezi meg a
Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség a Nyugat-Magyarországi Néptáncantológiát, mellyel a Vas megyéhez
kötõdõ dr. Pesovár Ernõ néptánckutatótudós munkássága elõtt tiszteleg.
A három megyében mûködõ ifjúsági,
felnõtt, hagyományõrzõ, nemzetiségi
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néptáncegyüttesek számára bemutatkozási lehetõség biztosítása, valamint a
régióban mûködõ néptáncegyüttesek,
mûvészeti iskolák szakmai szemléje,
lehetõségnyújtás tapasztalatok gyûjtésére, minden korosztálynak.
A gálamûsorban 20 együttes mûhelye
teszi le szakmai névjegyét, köztük szá-

pébe ugorjon be Max, természetesen
Tito Merelli nevén és jelmezében. Az új
Tito már az operában, a valódi viszont
váratlanul felébredve beöltözik a pótjelmezbe, és elindul az elõadásra eljátszani a szerecsen kalmárt. És itt kezdõdnek a bonyodalmak... na, meg a
botrány. Jó komédiához illõen viszont a
végére minden megoldódik, és mindenki a helyére kerül.
Játszmák, vegyes párosok és cserélõdésük, helyzetkomikumok, humoros
jelenetek, kiegészülve a fõváros nagy
nevettetõivel – és a darab sikere nem
lehet kérdéses. Nem is volt, hiszen a
teltházas közönség nagy tapssal jutalmazta a színészek játékát.
»REINER ANITA
mos koreográfia díjat nyert a különbözõ
országos szakmai bemutatókon. A
hagyományõrzõk, gyermek és ifjúsági
csoportok, felnõtt- és senior táncegyüttesek mintegy 450 fõvel vendégeskednek a Kemenesalja Mûvelõdési Központban. A várhatóan színes viseletes
kavalkád maradandó élményt nyújt az
érdeklõdõknek. Szeretettel hívunk, várunk mindenkit!
»NYUGAT-MAGYARORSZÁGI NÉPTÁNCSZÖVETSÉG
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Nagy küzdelem végén vereség
Celldömölki VSE – Komáromi VSE 34-38
(19-19). – Celldömölk, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Bõhm
Zs., Tóth J.
Celldömölki VSE: Pongrácz – Farkas A.,
Sebestyén 4, Szomorkovits A. 12,
Németh V. 10/4, Bagics 1, Szalai Sz. 1.
Csere: Geiger 3, Balogh V., Füzfa, Gõcze
3/1, Szalai F., Marton, Giczi, Berki.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Fej-fej mellett haladtak a csapatok a

találkozó elején, ám az elsõ játékrész
derekára a vendégek kerültek elõnybe.
A komáromiak leginkább átlövéseikkel
tudtak gólokat elérni, a felállt fal ellen
már kevesebb sikerrel jártak. A 20. percre néggyel is ment már a vendégcsapat,
ám a félidõ hajrájára védekezésben és
támadásban is feljavult a házigazda, és
a szünetig kiegyenlített. Fordulás után is
inkább a celliek akarata érvényesült,
egy-két gólos elõnyre is szert tett

Salamonné Csótár Adrienn csapata, ám
ebben a játékrészben is a középsõ etap
bizonyult nehéznek. Több kihagyott hétméteres, és egymás után kapott kétperces büntetések sújtották a találkozó
ezen szakaszában a mieinket, és ez sajnos az eredményen is meglátszott.
Zsinórban 5 vendégtalálat maradt válasz
nélkül, ami lényegében eldöntötte a két
pont sorsát. Hiába küzdött nagyot a végén a Celldömölk, hiába tettek meg
mindent a lányok legalább az egy pontért, a Komárom õrizte elõnyét, és megnyerte a találkozót.
»CSUKA LÁSZLÓ

Celldömölk központjában
új építésű
társasházi lakások
év végi költözéssel eladók.
(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
megvalósításában)

Érdeklődni: +36 70 941-2077
+36 95 422-493
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Továbbra is hibátlanok kosarasaink
CVSE KSZ – Szombathelyi SI KA U18/B
87-25 (17-10; 19-6; 24-6; 27-3)
Vas megyei városi és városkörnyéki kosárlabda bajnokság, Celldömölk, vezette: Bognár T., Pál B.
CVSE KSZ: Esztergályos M. 4, Németh B.,
Szabó B. 22, Hérincs R. 5, Rozmán K. 8
Cs..: Kovács B., Tóth B., Orbán T. 9, Gaál
T. 7, Kovács K. 15, Somogyi Á. 17. Játékos-edzõ: Szabó Bence.
A két csapat eddigi szereplése alapján
joggal bíztunk benne, hogy hazai pályán
nem okoz gondot legyõzni a szombathelyi alakulatot. A mérkõzés nagyon

nehezen indult, hisz 6 percnyi játék után
még 2-0 állt az eredményjelzõn, ami
még fociban sem számítana rendkívülinek. Mindkét csapat rengeteg hibát követett el a palánk alatt, de az már ekkor
is látszott, hogy játéktudás tekintetében
jobbak a hazaiak. A döcögõs kezdés
után a negyed végére beindult a pontgyártás, 17-10-zel várhattuk a második
tízpercet. Itt már kétség sem fért ahhoz,
hogy a CVSE hamar eldönti a találkozót,
futószalagon szerezte pontjait. A második félidõ is celli hengerrel folytatódott, a 3. negyedben 24 pontig jutott a

XIII. Szüreti Kosárlabda Torna
A szüreti napok sokszínûségéhez kívánt
hozzájárulni a fenti torna megrendezésével a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány.
Október 7-én az Alsósági Sportcsarnokban rendezte amatõr férficsapatok számára a részükrõl már hagyományosnak
számító színes kosárlabda ünnepet. Egy
visszalépéssel 7 csapat kezdte meg
szombat reggel a küzdelmeket. Változatos, izgalmas és színvonalas csatáro-

zások után a délutáni döntõbe két csapat
– a régi idõkbõl már megszokott sárvári
SAKK és a helyi CVSE I. – jutott. A kezdeti
óvatos erõfelmérés után lendületbe jött
együttesünk és a 2x12 perces játékidõhöz viszonyítva jelentõs, 17 pontos gyõzelmet aratott.
A döntõ mérkõzés után következett az
eredményhirdetés, amelyen a megérdemelt helyezésekhez – hagyományos tornánkat megtisztelve – Celldömölk polgármestere, Fehér László adta át a ser-

házigazda, és az utolsó felvonásra már
csak annyi kérdés maradt, hogy mekkora zakót szab ellenfelére ezen az estén
Szabó Bence együttese. A végéig 61
pontnyi elõnyt tudott kidolgozni a Celldömölk, kiütve ezzel megyeszékhelyi ellenfelét.
A szezonban 4. mérkõzését is magabiztosan megnyerte a CVSE KSZ, így
hibátlanul várja a következõ, idegenbeli
mérkõzését, melyet a Vasi Kosár Klub
ellen vív. Következõ hazai mérkõzésükön igazi rangadó vár a fiúkra november 24-én 20:45-kor a 9700.hu Ingatlan együttese látogat a CVSE-Swietelsky Arénába.

»CSUKA L.

legeket és az elsõ helyezettnek járó jutalmat: a BAGOLYVÁR Pizzériában elfogyasztható étkezési utalványokat. Kosárlabdatornánk minõségi elismertségét jelzi, hogy kunszentmiklósi csapat is szerepelt, visszatérést és további kupa-szereplésre váró együtteseket is verbuvál.
Fehér László városvezetõ elismerte rendezvényünk Celldömölk határain is túlnyúló szereplését, amivel városunk hírnevét öregbítjük már komoly távolságokra.
»ZÁMBÓ FERENC
A KEMENESALJAI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓDÉRT ALAPÍTVÁNY KÉPVISELÕJE

VIII. K-4 Kemenesaljai Középiskolás Kosárlabda Kupa
A 2017. évi Szüreti Kupa után az évenkénti harmadik tornáját is megrendezi
a Kemenesaljai Kistérség Egészséges
Életmódért Alapítvány november 25-én,
szombaton. Ez a tornánk is hagyományosnak mondható és a tapasztalatok
azt sugallják, nagy szükség is van ilyen
laza, a csapatok felkészülését, összeszokottságát segítõ rendezvényekre.
A Szüreti kupára Kunszentmiklósról jött
egy új csapat, a közeljövõben sorra
kerülõ K-4 Kupánkra a Keszthelyi Szakközépiskola együttese jön új részt-

vevõként. Folyamatosan bõvítjük a
meghívottak körét: szerepeltek már
nálunk a Dunántúl nagy részérõl. Ezen
rendezvényünkön 8 csapat szerepeltetése lenne az ideális létszám, de félõ,
hogy vissza kell utasítanunk egy-két
együttest. A IX. (2018. évi) K-4 kupán
már nem tûnik elérhetetlennek a 16
csapat szerepeltetése sem. A fenti nemes célok megvalósítása a sporttevékenységet támogató alapítványunknak.
Szeretnénk ezeket megvalósítani, és ezúton kérem azon sportot szeretõ és
Celldömölk ismertségét elõsegítõ kis- és

Nagy küzdelem végén vereség
Celldömölki VSE – Komáromi VSE 34-38
(19-19). – Celldömölk, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Bõhm Zs.,
Tóth J.
Celldömölki VSE: Pongrácz – Farkas A.,
Sebestyén 4, Szomorkovits A. 12,
Németh V. 10/4, Bagics 1, Szalai Sz. 1.
Csere: Geiger 3, Balogh V., Füzfa, Gõcze
3/1, Szalai F., Marton, Giczi, Berki. Edzõ:
Salamonné Csótár Adrienn.
Fej-fej mellett haladtak a csapatok a
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találkozó elején, ám az elsõ játékrész
derekára a vendégek kerültek elõnybe. A
komáromiak leginkább átlövéseikkel tudtak gólokat elérni, a felállt fal ellen már
kevesebb sikerrel jártak. A 20. percre
néggyel is ment már a vendégcsapat, ám
a félidõ hajrájára védekezésben és támadásban is feljavul a házigazda, és a szünetig kiegyenlített. Fordulás után is inkább a celliek akarata érvényesült, egykét gólos elõnyre is szert tett Salamonné

nagyvállalkozások, intézmények anyagi
és eszmei támogatását, akik szûkös
költségvetésünket reménykeltõbbé kívánnák segíteni. A jelzett idõpontban
rendezendõ K-4 Kupánkra sportbaráti
szeretettel hívunk minden kosárlabda
sporttal baráti viszonyt kialakított fiatal
és kevésbé fiatal nézõt, hogy szurkoljanak a kupán induló két – celldömölki tehetséges fiatalokat szerepeltetõ – csapatunk jó és eredményes szerepléséért.
»ZÁMBÓ FERENC
A KEMENESALJAI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓDÉRT ALAPÍTVÁNY KÉPVISELÕJE

Csótár Adrienn csapata, ám ebben a
játékrészben is a középsõ etap bizonyult
nehéznek. Több kihagyott hétméteres, és
egymás után kapott kétperces büntetések sújtották a találkozó ezen szakaszában a mieinket, és ez sajnos az eredményen is meglátszott. Zsinórban 5 vendégtalálat maradt válasz nélkül, ami lényegében eldöntötte a két pont sorsát. Hiába
küzdött nagyot a végén a Celldömölk, hiába tettek meg mindent a lányok
legalább az egy pontért, a Komárom
õrizte elõnyét, és megnyerte a találkozót.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Pont és gólerõs folytatás
Celldömölk – Szentgotthárd 4-0 (1-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 12. forduló 2017.
november 04.
Vezette: Horváth Péter (Sebesi Patrik,
Kondor Péter).
Celldömölk: Szép – Lempeg, Bodor,
Varga (Gorácz 84. p.), Huszár – Horváth
(Büki 78. p.), Molnár, Orosz, Enyingi –
Németh, Piri (Kovács Z. 76. p.). Edzõ:
Kovács Balázs.
Szentgotthárd: Soós – Sütõ, Kovács G.,
Bedi, Merkli – Düh (Vass 70. p.), Takács,
Sipos, László – Nagy, Kostyál (Muszka
76. p.). Edzõ: Heiter László.
Kiállítva: Kovács Gábor (82. p.).
Góllövõk: Enyingi Márk (2. p.), Németh
József 2 (60. p és 88. p.), Molnár Tamás
(82. p.)
Elõmérkõzés: Celldömölk U19- Szentgotthárd U19 4-6 (3-3) G.: Zseli Bálint,
Baráth Szabolcs, Czöndör Bálint 2. A jóval hosszabb kispaddal rendelkezõ vendégek gólzáporos mérkõzésen megerõsítették vezetõ helyüket a tabellán.
Rábapaty – Celldömölk 0-3 (0-2)
Rábapaty, 50 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 13. forduló 2017. november 12.
Vezette: Talabér Norbert (Ország Péter,
Bejczi Antal).
Rábapaty: Király T. – Dovánszki, Király L.
(Király Zs. 46. p.), Horváth, Szabó G.
(Pendli 46. p.) – Piros (Gyûrû 87. p.), Dugovics, Balhási, Csupor, Szabó A. (Farkas
73. p.) – Gosztolya. Edzõ: Sziffer István.
Celldömölk: Szép – Lempeg, Bodor, Varga (Virág 46. p.), Huszár – Enyingi, Szuh,
Molnár (Gorácz 86. p.), Kovács – Piri
(Büki 80. p.), Németh (Czöndör 87. p.).
Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõ: Piri Balázs (3. p.), Németh József 2 (23. p. és 79. p.).
Elõmérkõzés: Rábapaty U19 – Celldömölk U19 4-0 (1-0).
A legutóbbi hat mérkõzésébõl az ötödik vereséget szenvedte el a csapat,
így az elsõ helyrõl visszacsúszott a középmezõnybe.
Néhány héten belül másodszor találkozott egymással a Celldömölk és a Szentgotthárd csapata, most sokkal jobban sikerült ez a randevú a mi szempontunkÚj
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ból, mint a korábbi kupamérkõzés.
Akkor Szentgotthárdon a rendes játékidõt követõen a döntetlen állás a büntetõrúgásokkal az õ javukra dõlt el, most
esélyük sem volt nemhogy a gyõzelemre, de még a döntetlenre sem.
Mindkét csapatban heten-heten voltak
a kezdõben mindkét találkozón, úgy látszik, mi a négy változtatással elõre léptünk, õk viszont jó nagyot hátra. Enyingi
Márk korai, távoli lövésbõl elért gólja
már nem is az elsõ lehetõség volt a
gólszerzésünkre, azt követõen majd egy
félóra múlva esett a következõ találat,
de a kettõ között sem fért kétség ahhoz,
hogy a Cell a jobb csapat. A végére
aztán ez már a gyõzelem arányában is
megmutatkozott. A folytatásban az elmúlt és az idei bajnokság meglepetés
csapatához látogatott a Cell, de micsoda
különbség van ebben a két meglepetésben – sóhajthattak volna fel a rábapatyi nézõk, már ha lettek volna a hideg
idõben. Az elmúlt idényben csak az
utolsó fordulóban hazai pályán a Répcelak ellen elért gól nélküli döntetlennel
kerültek éppen a Répcelak mögött a negyedik helyre, lemaradva egy ponttal a
bronzéremrõl, idén viszont már tíz
vereséget begyûjtve a tabella utolsó helyén állnak három ponttal lemaradva az
elõttük álló csapattól. A keretük gyakorlatilag ugyanaz maradt, a gyakorlatilag
azt jelenti, hogy egy tavaly tizenöt, illetve egy tizennégy gólt rúgó játékos
távozott tõlük és úgy látszik, ezeket a
veszteségeket nem tudták pótolni. A
mezõnyben még csak-csak mentek
elõre, de se elõl se hátul nem voltak
határozottak, ebbõl gólokat kaptak, illetve nem rúgtak. Mondjuk kellett azért
hozzá természetesen, hogy a Cell frissen, ötletesen játsszon, Szép Tamás néhány nagyot védjen, de mivel mindezek
megvoltak, meglett a gyõzelem is, aminek aránya még hízelgõ is a hazaiak
számára. Az már biztos matematikailag
is, hogy õszi bajnok lett a Sárvár két
fordulóval a zárás elõtt, ugyanígy biztos,
hogy második helyen telel a Celldömölk, de azért, hogy az utolsó két
meccsbõl is begyûjtsük a hat pontot, nagyon fontos lenne a tavaszi folytatásra.

Ennek a tervnek a megvalósításához a
leküzdendõ akadályt elõször hazai
pályán a középmezõnyhöz tartozó
Egyházasrádóc jelenti november 18-án,
majd rá egy hét múlva a kiesés ellen
küzdõk táborához tartozó Kõszegen a
sor. Már mindenkinek itt fáj, ott fáj, de
még van feladat, hajrá Cell!
»DOTTO

Bajnoki mérkõzések

NB I.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS II. –
Pénzügyõr SE I. 15:3
Katus Krisztián 4, Iván Csaba 4, Baranyai Domonkos 3, Palatinus Martin 2,
Iván Csaba – Baranyai Domonkos, Katus
Krisztián – Palatinus Martin párosok.
Eddigi legmagabiztosabb gyõzelmét
aratta együttesünk.

NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Sanitas Budo SE I. 14:4
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 4, dr.
Németh Gábor 3, Lukács Balázs 1, Simon Ferenc – dr. Németh Gábor, Iván
Bertold – Lukács Balázs párosok.
Könnyûnek tûnhet az eredmény alapján a mérkõzés, de nem volt az. Hat
döntõ játszmás mérkõzés volt és mindegyiket mi nyertük meg.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Büki TK I. 9 : 9
Ölbei Péter 4, Bakonyi Bertalan 2, Fehér
László 1, Ölbei Péter – Jakus Tamás, Harkály Bálint – Bakonyi Bertalan párosok.
Meglett a két páros, Ölbei Péter nem
hibázott, de ez is kevés volt a gyõzelemhez így meg kellett elégedni a
döntetlennel.
Mosonmagyaróvári TE II. – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. 9 : 9
Szabó Ferenc 3, Máthé Gyula 3, Csapó
László 1, Csupor Máté 1, Szabó Ferenc
– Máthé Gyula páros.
Egyenlõ erõk küzdelmébõl alakult ki a
végeredmény.
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