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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 Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács 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, vágó- 

és csiszolótárcsák szinte minden anyaghoz.
Szakembereknél szeretne vásárolni, ahol szak-
tanácsot 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



Új Kemenesalja  »  2017. 12. 01. »  K Ö Z É L E T

3

November 24-én ünnepélyes keretek
között került átadásra a Celldömölki
Járási Hivatal Földhivatali Osztályának
felújított épülete. Az épület a KEHOP
keretében kiírt „A Vas Megyei Kor -
mányhivatal épületeinek energetikai
korszerûsítése” címû projektnek kö -
szönhetõen újulhatott meg, melyre
összesen 1 milliárd forint támogatást
nyert el a Vas Megyei Kormányhivatal. 

A középületek energetikai fejlesztéseit
célzó program két fontos támogatható
tevékenységi kört fedett le, az energia -
hatékonyság javítását célzó beruházá-
sok megvalósítását, illetve a megújuló
energiafelhasználásra vonatkozó nap-
elemes rendszerek telepítését. A kor -
szerûsítési munkálatok most befeje -
zõdtek a celldömölki földhivatal épüle-
tén is, a felújított épület hivatalos
átadására péntek délelõtt kerülhetett
sor. Az ünnepségen részt vett Haran -
gozó Bertalan kormánymegbízott, aki a
köszöntõ megtartását, valamint Ágh
Péter országgyûlési képviselõ távollé-
tében az épület átadását is vállalta. A
kormánymegbízott beszédében kitért a
földhivatali munka jelentõségére, hi-
szen ez egy olyan tevékenységi kört
fed le, mellyel élete során nagy való -

színûséggel szinte mindenki találkozik
valamilyen módon, legyen szó akár in-
gatlanvásárlásról, akár örökö sö désrõl.
Harangozó Bertalan beszámolt arról,
hogy a projekt keretében összesen 11
kormányhivatali épület energetikai fej-
lesztésére kerül sor a megyében, a
celldömölki földhivatal épülete a hete-
dik ebben a sorban. A projektnek kö -
szönhetõen sor került az épület hom -
lokzatának, az alsó és felsõ záró födé -
meknek a hõszigetelésére, vala mint a

külsõ nyílászárók cseréjére. Megtörtént
a fûtési rendszer korsze rû sítése, továb-
bá villamosenergiatermelés céljából
egy kisebb napelemes rendszer is ki-
építésre került. A kormánymegbízott
végül megköszönte mindenki mun -
káját, aki közremûködött az épület fel -
újításában. A köszöntõ után ünnepé-
lyes szalagátvágás következett, mely-
lyel Harangozó Bertalan kormánymeg-
bízott, Gecse József járási hivatalvezetõ
és Fehér László polgármester közösen
adták át a földhivatal korszerûsített
épületét. Majd a történelmi egyházak
képviseletében Rác Dénes evangélikus,
Németh Tamás református lelkész, va-
lamint Kovács Fe renc káplán áldották
meg az épületet. 
A hivatalos eseményt épületbejárás,
majd állófogadás követte, ahol a
Celldömölki Járás képviseletében Gecse
József hivatalvezetõ mondott köszö -
netet a projekt résztve või nek, hangsú-
lyozva, hogy a hivatali mun ka szín -
vonalához az ügyintézõk szakmai tu-
dása és elhivatott hozzáállása mellett
nagyban hozzájárulnak a megfelelõ
munkakörülmények, így a modern,
kor szerû környezet, amilyennel a föld-
hivatal is várja ezentúl az ügyfeleket.

»NÉMETH NÓRA

Átadták a Földhivatali Osztály felújított épületét

31 éve alakult meg a Kemenesaljai
Baráti Kör – ekkor még Öreg Diákok
Baráti Köreként –, mely a celldömölki
gimnáziumból elszármazott öregdiáko-
kat hivatott összefogni. Félévente
megrendezésre kerülõ közgyûlésük az
aktualitások megtárgyalása és a fiatal
tehetségek támogatása mellett szintén
ezt a célt szolgálja.

Legutóbb június 2-án ült össze a Keme -
nesaljai Baráti Kör, hogy meg tartsa
szokásos féléves közgyûlését. Ekkor a
Jónás-Szente pályázat eredményeinek
kihirdetése mellett még egy fontos
esemény történt a kör életében,
ugyan is dr. Zsirai Ferenc, aki tizenöt
évig vezette az egyesületet, egészségi
okokra hivatkozva lemondott az elnök -
ségrõl. A november 24-i õszi köz gyû -
lést – a Berzsenyi Dániel Gim názi um
diákjainak rövid köszöntõmûsora után
– Pálné Horváth Mária alelnök nyi tot ta,
aki elsõsorban felkérte a társaságot,

hogy egyperces néma csenddel em lé -
kezzenek az elmúlt idõszakban elhunyt
három tagtársukra. Majd beszámolt a
legutóbbi ülés során történt tisztújítás-
ról, mely során az elnökség létszáma 9
fõrõl 7 fõre változott, és melynek elnö-
ki pozícióját június óta Szelestey László
tölti be. A kör új elnöke is köszöntötte
a közgyûlés résztvevõit, hangsúlyozva,
hogy a tisztújítással a baráti kör nem
alakult át, alapelvei nem változtak, to-
vábbra is ugyanaz a cél: a Keme nes -
aljáról elszármazott öregdiákok össze-
tartása, és fiatal tehetségek támogatá-
sa, hogy elérhessék céljaikat, és nép -
sze rû sít hessék alma materüket. Majd a
baráti kör meghívott vendégeként Fe -
hér Lász ló polgármester tartott kö szön -
tõt, aki néhány éve maga is csatlako-
zott a társasághoz. A polgármester ez-
úttal is a város életében történt leg -
fontosabb eseményekrõl és változá-
sokról számolt be, hogy betekintést
nyújtson Celldö mölk életébe az öregdi-

ákok számára. Szó esett az egészség-
ügyi ellátórendszer átalakulásáról, a
kórház megváltozott feladatairól, az
ügyelet, a védõnõi szolgálat és a fo -
gászat áthelyezésérõl. A városban
mûködõ oktatási intéz mények fejlesz -
téseirõl, az új kosárlab da csarnok meg -
épülésérõl, valamint a közelmúltban
elnyert TOP-os pályázatokról. A polgár -
mesteri évértékelõt követõen gazdasá-
gi beszámolóval, valamint a fiatalokat
támogató pályázat tárgyalásával foly-
tatódott a Keme ne saljai Baráti Kör
hagyományos õszi közgyûlése.

»NÉMETH N.

A Kemenesaljai Baráti Kör õszi közgyûlésérõl
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November 22-én rendkívüli testületi
ülést tartottak a város vezetõi. Zárt ülés
témája volt a rekultivált hulladéklerakó
telep területe, melynek hasznosítására
– pontosabban a területen egy nap-
elempark létesítésére – érkezett kére-
lem az önkormányzathoz. 

A testület döntése alapján az áram-
szolgáltatónál való engedélyeztetést
követõen bérbe adja a területet 15 év
idõtartamra, évenkénti 750 ezer Ft/
helyrajzi szám összegû bérleti díjért.
To vábbi napirendi pont volt a Sági
utcában megüresedõ telephely hasz-
nosítása, hiszen a fogorvosi rendelõk
kialakítását követõen most elkészült a
védõnõi szolgálat új telephelye is a
Bartók Béla utcában, ahova a tervek
szerint még decemberben át is köl töz -
hetnek a védõnõk. Ezeket a fejleszté-
seket a Városgondnokság végezte el
27 millió Ft költségvetésbõl. Az átköl tö -

zést követõen azonban megüresedik a
Sági utca 10. sz. alatti telephely, ennek
hasznosításáról tárgyaltak a képviselõk.
A telephely értékesítésérõl vagy bérbe
adásáról azonban egyelõre nem szüle-
tett döntés. Szintén zárt ülés keretében
tárgyaltak a képviselõk a Géfin tér 7.,
illetve az Ady utca 56. szám alatti
ingatlanok értékesítésérõl, melynek
pá lyázati feltételeirõl a város honlap-
ján, illetve személyesen a Városházán
tájékozódhatnak az érdeklõdõk, továb-
bá a Sági utca 12. szám alatti önkor-
mányzati lakás bérbeadásáról, melyre
december 4-ig lehet még pályázatot
benyújtani. A zárt ülésen ismét napi-
rendre került a Kemenesvíz Kft. ügye.
Habár korábban a kft. megszün te -
tésérõl szavaztak a képviselõk, a testü-
let most mégis a megtartása mellett
döntött, hogy különféle szolgáltató te-
vékenységeket láthasson el Celldö möl -
kön és vonzáskörzetében. Ezt követõen

nyílt ülés keretében folytatódott a na-
pirendi pontok tárgyalása, ahol többek
között a város Településszerkeszeti Ter -
vének módosításáról döntöttek a kép -
viselõk. A Vulkán fürdõ melletti terüle-
tet, mely korábban a rendezési terv
szerint különleges kereskedelmi övezet
besorolást kapott, most egy többhó -
napos folyamatot követõen a végsõ
véleményezés után rekreációs terület-
té nyilvánították, így kiadhatóvá vált az
építési engedély azoknak az apartman-
házaknak a létesítésére, melyet a
befektetõk erre a területre terveztek.
Utolsó napirendi pontként a Marti no -
vics utca szilárd burkolattal való ellá -
tásáról is döntött a képviselõ-testület.
Az ehhez kapcsolódó tervek már folya-
matban vannak, a beszerzési eljárás
elõreláthatólag még az idei évben le-
zárul, így már a tavasszal megvalósul-
hat az utca felújítása.

»NÉMETH NÓRA

A napirenden területhasznosítások és ingatlanértékesítések

Június 16-án rajtolt el a több mint 1300
km-es Mária maraton, melynek Cell -
dömölk is fontos állomását képezi. A
távot teljesítõ Makai Viktória és Hollu by
András most visszatértek a városba, ez-
úttal azért, hogy beszámoljanak él -
ményeikrõl, és másokat is invitáljanak a
nem csak a testet próbára tevõ ultrama-
ratonra.

2016-ban egyedülálló program került
megrendezésre a Mária Úton, Közép-
Európa zarándokútján: ultramaratonisták
és kerékpárosok számára hirdették meg
a Mária maratont, vagyis a Maria zelltõl
Csíksomlyóig tartó 1300 kilométer lefutá-
sát, illetve letekerését. A maraton az idei
évben június 16-án vette kezdetét,
Holluby András kerékpáron, Makai Vik -
tória és családja futva teljesítette a távot,
mely Ausztria, Magyar or szág és Románia
tájain keresztül vezetett, Celldömölköt is
érintve. A sportolók most ismét visszatér-
tek a városba, hogy beszámoljanak él mé -
nyeikrõl. A közönségtalálkozóra novem-
ber 24-én, családias hangulatban került
sor a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtárban. Viktória és András fotók
és videók segítségével elevenítették fel
maratoni élményeiket, a több mint 1300
km-es táv megpróbáltatásait, nehézsé-
geit és sikereit. A találkozónak azonban
nem csak az élménymegosztás volt a cél-
ja. A Mária maraton felhívásának egyik
fontos eleme, hogy az eseményhez bár-
hol, bárki, bármekkora távra becsatlakoz-

hat. A sportolók erre próbálták meg
ösztönözni a mûve lõ dési központban
összegyûlt ér dek lõ dõket, hiszen ahogy
azt a találkozón is hangsúlyozták, a ma-
raton egyfajta közösségi élmény, ahol fu-
tók és kerékpárosok egymást motiválják,
ösztönzik a még jobb eredmények eléré-
séért. Ah hoz azonban, hogy a laikus is
megértse, miért jelent a maraton a moz-
gás öröme mellett közösségi és lelki él -
ményt egy aránt, az alapvetõ kérdéseknél
kellett kezdeni a beszélgetést. Miért is
kezd el valaki futni? Miért von el erre idõt
a családjától és a munkájától? Mi nyújt
valódi sikerélményt? Ho gyan okozhat a
mozgás függõséget? Ezekre a kérdésekre
keresték a választ a Mária maraton
résztvevõi és a kö zönség péntek délután
a mûve lõdési központban, bízva abban,
hogy a 2018-as évben már több induló-
val és még több lelkes becsatlakozóval
zajlik majd a következõ ultramaraton a
Mária úton. »N. NÓRA

Közönségtalálkozó a Mária maraton résztvevõivel

A közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdése lehe tõ -
séget biztosít arra, hogy a Kép -
viselõ-testület – a Kor mány aján-
lásának figyelembevételével – a
rendes szabadság kiadására igaz-
gatási szünetet rendeljen el a
Celldömölki Közös Önkormányza-
ti Hivatal munkarendjében.
2017. december 22. napjától
2017. december 31. napjáig téli
igazgatási szünetet rendelt el a
Képviselõ-testület. 
A téli igazgatási szünet ideje
alatt 2017. december 27-én szer -
dán és 2017. december 28-án
csü törtökön 9 órától 12 óráig a
Hiva talban az ügyintézés ügyelet
tartása mellett valósul meg, a
többi idõpontokon a Hivatal zár-
va tart. A téli igazgatási szünet
utáni  elsõ ügyfélfogadási nap
2018. január 3. (szerda). Az
ügyfélfogadás ezen a napon a
következõ: de. 8.00–12.00 óráig
és du. 13.00– 16.00 óráig

TISZTELETTEL

FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

Tisztelt Lakosok!
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Szentgyörgyi Ábel mindössze 15 éves,
az általános iskolát Cell dö mölkön vé-
gezte. Már régóta érdekli a zene, ko-
molyabban azonban csak három éve
kezdett gitározással fog lal kozni, ami -
kor meg kapta elsõ elektromos gitárját. 
Édesapjától, Szentgyörgyi Arnoldtól ta -
nulta a leg alapvetõbb fortélyokat. Az
általános iskola befejezése után gon-
dolt egy merészet, felvételizett a bu -

da pesti Pre mi er Mûvészeti Szakgim ná -
ziumba, aho vá felvételt nyert, és je -
lenleg ott tanul. Kedvenc elõadói: Jimi
Hendrix, Joe Satriani, de a legnagyobb
kedvence a Metallica. Tervei között
szerepel egy „ütõs zenekar” létrehozá-
sa. Ábel bejutott a We will Rock You
rockzenei te hetségkutató verseny dön -
tõjébe. Gra tulálunk, és várjuk a továb-
bi sikereket!

Velünk élõ tehetségek

Különleges rendezvénynek lehettek ré-
szesei 2017. november 25-én Celldö -
mölkön, a mûvelõdési központba láto -
gatók. A szervezõk egy olyan eseményt
álmodtak meg, ahol a hallgatóság min-
den érzékszervére hatni igye keztek. A
résztvevõk személyes történeteket hall-
hattak olyan anyáktól, akik várandóssá-
guk alatt valamilyen traumával találkoz-
tak. Legyen az bántal mazás, erõ szak,
megcsalás, daganatos betegség, beteg
gyermek születése, lombik program, el-
vesztett magzat, meghalt cse csemõ. A
nehéz történetek között zenével oldották
az esetleges feszültséget, mutattak
irányt a reménység és hit felé, hogy van
gyógyulás.

A várandósság és a gyermekágyi idõ -
szak különösen érzékeny periódus egy
nõ, egy édesanya számára, megváltoz-
nak érzelmi szükségletei, az ebben az
idõ szakban szerzett traumák nehezen
gyó gyuló, mély, fájdalmas sebeket ej-
tenek, amelyeket egy életen át hor -
doznak. A magas számú érdeklõdés
alapján meg erõsítést kaptunk, hogy az
édesanyák igénylik a velük, lelkükkel

való foglalkozást, segítségnyújtást.
Öröm mel vet tek részt érzékenyítõ ese-
ményünkön és megnyílásukkal, kitárul-
kozásukkal bízva bennünk és önmaguk-
ban, hogy együtt, egymást támogatva
gyógyulásra lelhetnek. A rendezvény
szervezésével célunk volt, hogy minél
messzebbre eljusson az édesanyák
hangja, üzenete, minél több szívhez el-
érjünk, az esemény címe is ez: Halld
meg a Hangom! Hatást sze retnénk
gyakorolni az érdeklõdõkre, érzelmeket
közvetíteni, sikertörténeteket átadni,
bá torítani. Az együttérzés, támogatás,
biztatás és gyógyulás lég köre valóban
érezhetõ volt és a közön ség még a
mûsor vége után is együtt maradt – bi-
zonyítva, hogy hiánypótló esemény volt
ez az este. Az eseményt fotókiállítás is

kísérte, Kiss-Somogyi Judit képeibõl,
ahol a történetekhez kapcsolódó képek
jelentek meg, kinagyítva egy-egy fon-
tos lelki pillanatot. A kiál lítás december
3-ig megtekinthetõ a Kemenesaljai
Mûve lõ dési Központ és Könyvtár elõ -
csar no ká ban.

»GOSZTOLA DORINA ÉS

KOLTAINÉ SOMOGYI LILLA

Felújításra kerültek az I. világháborús
sírhelyek a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által az
I. világháború centenáriuma alkalmából
meghirdetett pályázat keretében.

A celldömölki római katolikus plébánia
az elnyert 1.400.000 Ft támogatásból
felújított a celldömölki katolikus te -
metõben található 14 db I. világhábo-
rús sírjelet. A támogatás lehetõséget
nyújtott, hogy a Nagy Háború során
elesett, hõsi halált halt katonák sírjelei
megõrzésre, helyreállításra, felújításra
kerüljenek szerte az országban. A
hõsökre való méltó emlékezést lehe -
tõvé tevõ emlékmû került felállításra,

amely a Ság hegy bazaltjából készült.
A sírjelek végleges helyéül szolgáló,
szegéllyel elzárt, füves terület került ki-
alakításra, melyet a könnyebb meg kö -
zelíthetõség érdekében aszfaltozott
járdán érhetnek el az emlékezõk. A
felújítást a környezõ sírhelyeket meg -

váltó temetõlátogatók is pozitívan fo-
gadták, ami kiderült a helyszínen az
elõkészítés és a kivitelezés ideje alatt
is. Halottak napja és a mindenszentek
alkalmával a temetõbe érkezõk közül
többen gyertyát gyújtottak és virágo -
kat helyeztek el a katonai síroknál, tisz -
telegve a hõsök emléke elõtt. 
A felújított sírok és az elkészült em -
lékmû ünnepélyes átadására 2018
már ciusában kerül majd sor, amelyre a
ro ko nokat, érdeklõdõket hívja és várja
a római katolikus plébánia valamint
Cell dömölk Város Önkormányzata. Az
át adó pontos dátuma késõbb kerül
nyilvánosságra.

»ZIEMBICZKI DÓRA

Új Kemenesalja I. világháborús sírhelyek felújítása

Halld meg a hangom!
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2017. november 8-án nyílt napon vártuk
a pályaválasztás elõtt álló 8. osztályos ta-
nulókat és szüleiket. Tag in téz ményünk
képzési kínálatával több helyszínen is -
merkedhettek az érdek lõdõk. 

A köszöntõt követõen, az iskolai kisfilm
segítségével felelevenítettük szakmakí-
nálatunkat, majd részletes tájékoztató
következett a szakgimnáziumi, valamint
a szakközépiskolai képzés által kínált
lehetõségekrõl, a gyakorlati képzésrõl, a
felvételi eljárásról. A tájékoztató után a
tanulók és szüleik az egyes szakmákat

bemutató stan dok nál, valamint a tan -
mûhely egysé gek ben fedezhették fel az
iskolánk által kínált lehetõségeket. 
Az idei tanévben gyakorlati képzõ he lyek
– a pápai Tansütõ Kft., Cellcomp Kft., Gé -
czi István festõmester – Vulkán Festék -
ház, Busznyák Renáta grillázs édességek
készítõje, valamint kéziszerszámokat,
kis gépeket forgalmazó cégek képviselõi
is elfogadták meghívásunkat. 
A tagintézmény vezetése köszönetét fe-
jezi ki a cégeknek, vállalkozásoknak, isko-
lánk diákjainak és pedagógusainak a nyílt
napon való közre mû ködésért.

Iskolánk részletes felvételi tájékoztatója
megtalálható a www.eotvoscell.hu hon-
lapon! Kérdés, kérés esetén készséggel
állunk rendelkezésre a 95/420-550, vala-
mint a 06-20/234-4265 telefonszámon.

»SOÓS ANDREA

TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

Nyílt nap az Eötvösben

A mûvelõdési központban a felnõtt és
gyermekszínházi évaddal párhuzamosan
elindult az ifjúsági komolyzenei hang-
verseny-sorozat is. A középiskolás kor -
osz tálynak szóló program elsõ mû sorára
november 14-én várták az ifjakat. 

Az intézmény visszatérõ szereplõjének
számít a Savaria Szimfonikus Zenekar,
melynek kamaratársulata az „Úrhatnám
szolgáló” címû Pergolesi mûvet hozta el
iskolás közönségének. Az együttes reper-
toárját klasszikus, romantikus és huszadik
századi mûvek alkotják, zenekari koncer -
teken kívül magas mûvészi igényû ope -
raelõadásokon is rendszeresen közre mû -
ködnek. Így az ifjúsági hangverseny kere-
tében bemutatott vígopera igazi zenei

csemegének számított. Színpadra vitel
szempontjából hálás darab, mert csak két
énekest, egy színészt, csembalót és vo-
nószenekart igényel; valamint egyetlen
helyszínt. Pergolesi 23 évesen írta ezt az
egyik legnépszerûbb mûvét, melyet a
zenetörténet az elsõ vígoperaként tart
számon. A két részes barokk kamaraope-
ra valójában egy három felvonásos ope-
ra két szünetére íródott, de akkora sikert
aratott újszerû megoldásaival, hogy ha-
marosan meghódította az egész világot.
Az élvezetes zenéjû, könnyed mû hosszú
idõk óta töretlen sikerrel járja diadalútját. 
A klasszikus történet a gazdag öregúr és
a fiatal, számító szolgálólány kapcsolatá-
ról szól. 

»REINER ANITA

December 11. (hétfõ) 16.00 óra Idõ -
sek karácsonya. Helyszín: Cell dö mölki
Vá rosi Általános Iskola Alsósági Tag -
isko lájának ebédlõje. Köszöntõt
mond: Fehér László Celldömölk város
polgármestere és Dr. Kovács Zoltán
az Alsóság-izsákfai rész önkor mány zat
vezetõje. Közremû köd nek a tagisko-
la diákjai és Salamon Zoltán ze nész.
December 13. Idõsek karácsonya.
Hely szín: Izsákfai faluház. Köszöntõt
mond: Fehér László Celldömölk vá-
ros polgármestere és Horváth Mik -
lósné, az Alsóság-izsákfai rész ön -
kormányzat képviselője. Közre mû -
ködnek a tagiskola diákjai és Pap
Zoltán zenész.

Az úrhatnám szolgáló története ifjaknak Idõsek karácsonya
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Gólyaavató – gólyaszemmel
Mint minden iskolában, a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban is be-
köszöntött az újonnan jött diákoknak
szervezett gólyahét. Az újoncok becsü-
letesen állták a sarat a hét megpróbál-
tatásai során, de hogy mit is talált ki
számukra a tizenegyedikes csapat? 

A járókelõk arra lettek figyelmesek rög-
tön a hét elején, hogy a gólyák
bõröndökkel vagy éppen a banyatank-
nak nevezett járgányokkal érkeztek az
iskolába. Volt, aki azt hitte, hogy egy
újabb Erasmus kirándulásra indulnak a
fiatalok. Ezen a napon kapták meg a ki-
lencedikesek a gólyajelet is, ami idén
egy szárnyas fejdísz volt. Másnap ruhá-
ra húzott boxerben voltak az újoncok.
Volt, akinek ez a komfortzónáján kívül
esett, míg mások teljesen megszo -
kottnak vették a helyzetet. A felsõbb
évesek örömére szerdán különféle süte-
ményekkel érkeztek a gólyák. A jobbnál
jobb finomságok után biztosan sokan
vágtak bele az édességböjtbe. Csütör -
tökön pedig a tizenegyedikesek élhet -
ték ki a bennük rejlõ kreativitást, mire
mind a hatvanhárom gólya arcát „I love
CBG” és hasonló feliratokkal díszítették
fel. Mire eljött a pénteki nap, mindenki
lelkileg felkészülten érkezett a gólyaa-
vatóra, ami persze korántsem volt –
szerencsére – olyan elrettentõ, mint
ahogy azt beharangozták. Mind két
osztály vidám mûsorral készült, amit a

diákzsûri értékelt. Elõször a 9. A tánc -
mixét láthattuk, ami nagy sikert aratott.
Ezután következett a 9. B mû sora, ahol
a lányok a nyár nagy slágerére, a
Despacitora, a fiúk a piacnapot felidéz-
ve a Lidi néni vidám dalára táncoltak.
Ezt követte a CBG Sztárban sztár bemu-
tatója, ahol osztálytársaim tanáraink tü-
körképeként léptek színpadra. A nép -
szerû dalokat elõadva helyet kapott sok
kedves tárgyunk, a földrajz, angol, ma-
gyar, német, matematika és az ének. A
közönség vastapssal jutal mazta a pro -
dukciónkat. Az elõadások után még
mind nyájan bemutattuk az osztályzász-
lóinkat és indulóinkat. Gyors szusszanás
után elkezdõdtek a várva várt, vagy
nem annyira várt feladatok. Elõször egy
hintót kellett közös erõvel megtolnunk,
majd osztálykvíz és toronyépítés követ -

kezett. Útnak indultak a külsõs feladatok
fõszereplõi is vicces jelmezeikben, majd
a helyben történõ feladatok is gazdára
leltek. Újonnan érkezett angol tanár nõn -
ket sem felejtették ki a sorból, neki egy
macskás kvízben kellett a tudását bizo-
nyítania, majd három gólyatanár egy
ABBA slágert énekelt el nagy sikerrel. A
délelõtt zárásaként a gólyaeskü letéte-
lével és egy kis uborkalé elfogyasztásá-
val avatták fel a kilencedik évfolyam ta-
nulóit. Este pedig egy fergeteges bulival
feje zõdött be az idei CBG gólyahét.
Nagyon jól éreztem magam, és ezt
minden diáktársam nevében mondha-
tom. Két év múlva már mi fogjuk ren-
dezni ezt a hetet, és reméljük, hogy mi-
nél több idei hetedikes tanulót avatha-
tunk majd gólyává.

»VAS ANETT 9. B

Berzsenyi és kora a gimnáziumban
„A míveletlen föld csak gazt terem;
A lélek is csak ugy emelkedik
A józanság tisztább világához,
Ha a tudományok és isméretek
Tárából gazdag zsákmányt gyûjt 

magának.”
(Berzsenyi Dániel: 

Kazinczy Ferenchez)

November 14-én lezajlott az immár
ha gyománnyá vált Berzsenyi és kora
szavalóverseny, mellyel a Celldömöki
Berzsenyi Dániel Gimnázium minden
évben tiszteleg az iskola névadója
elõtt, s melyet idén a magyar nyelv
napjához kapcsolódva rendeztek meg.
Az ünnepélyes megnyitó után a ver -
senyzõknek, akik a város és a környék
öt iskolájából érkeztek, két kategóriá-
ban (5-6.osztály, 7-8. osztály), két zsûri
elõtt kellett elszavalniuk a kötelezõ és
a szabadon választott verseiket. Amíg
a zsûri tanácskozott, a diákokat a ren -

dezõ humán tagozatos gimnazisták
vendégül látták, lehetõség nyílt be-
szélgetésre, ismerkedésre. A nemes
küzdelemben a következõ végered-
mény született:

5-6. osztály: 1. helyezett: Bajner Panna
(Szent Be nedek Katolikus Ált. Isk.,
felkészítõ: Czuporné Hetényi Rita). 2.
helyezett: Nagy Eszter Noémi (CVÁI Al -
só sági Tagiskola, felkészítõ: Császár
Sarolta). 3. helyezett: Badics Zsófia (CV
ÁI felkészítõ: Gulyásné Vass Veronika)

7-8. osztály: 1. helyezett: Kozma Petra
(Celldömölki Városi Ált. Isk. felkészítõ:
Gulyásné Vass Veronika). 2. helyezett:
Pápai Alexandra (Szent Benedek
Katolikus Ált.  Isk., felkészítõ: Czuporné
Hetényi Rita). 3. helyezett: Sarlós Amina
(Szent Bene dek Katolikus Ált. Isk.,
felkészítõ: Lend vay Istvánné). Külön -
díjas: Berta Dorotea Sára (Ostffy asszony -
fai Petõfi Sándor Általános Is kola, fel -
készítõ: Nicki-Mátis Zsuzsan na)
Gratulálunk a versenyzõknek és felké -
szítõ tanáraiknak!

»TÓTHNÉ BALI KISZTINA

SZERVEZÕ
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A karácsony közeledtével ünnepi dísz -
be öltözött a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Móritz Galériája.
2017. november 17-én 17 órai kezdet-
tel rendhagyó tárlattal köszöntötte a
látogatókat Pálné Horváth Mária, a
KMKK igazgatónõje. Az ünnepi han gu -
latot egy ismeretlen „alvó” gyûjte -
mény bemutatása csak fokozta, hiszen
a galéria falaira olyan magyar alkotók
mûvei kerültek, akik az 1920-30-as
évek nemzetközi képzõmûvészeti
áram  lataival nemcsak kapcsolatot tar-
tottak fenn, hanem az izmusok meg ha -
tározó szereplõivé váltak. Rippl – Rónai
József, Kádár Béla, Scheiber Hugó… a
XX. század verhetetlen mo dernista
kép zõmûvészei, utóbbiak állandó kiál-
lítói voltak a Der Sturm Ga lériának. A
kiállítást különleges hangulat övezi, az
egymás mellé került remekmûvek erõ -
sítik egymás hatását. E gyûjte ménynek
jelentõsége, meg te rem té sének módja
a minõségi szervessége, mely érzé -

keltetni tudja az évek során a mûvészi
alkotófolyamatban létrejött érzelmi,
gondolkodásmódbeli változásokat, Der -
ko vitstól Ká dár Béláig. „Egy mûvész
sor sa, karrierje attól függ, hogy melyik

kávéházi asztalhoz tud sodródni.” Ész-
revételezte ezt Hermann Lipót, aki
nagy kortársa és alakítója volt a 20-30-
as évek mûvészi allûrjeinek. Nem
véletlen ez a fellendülés a képzõ mû -
vészeti szcé nában ez idõ tájt, hisz az
1924-es kon szolidáció jelentõsen ked-
vezett az átszellemült alkotómun ká -
nak, az érez he tõen zajos társadalmi
élet mellett. Így nem meglepõ, hogy
az 1920-as évek közepéig terjedõ idõ -
szakban sok esetben tisztázatlanok az
egyes élet mûvek alakulását befolyáso-
ló események, hatások. Remé nyeink
szerint aján dék lehet e kiállítás a
mûvészetet kedvelõ látogatónak, aki
olyan nevekkel szembesülhet mint
Aba-Novák Vil mos, báró Mednyánszky
László, Her man Lipót vagy Vaszary
János. Az alkotások nagy része megvá-
sárolható.

NÉMETH KATALIN

A KMKK MUNKATÁRSA, 
A KIÁLLÍTÁS RENDEZÕJE

Az újraéledt gyûjtemény – XX. századi modernek karácsonyra

Keszthelyi plakáthír: „A 30 éves Keszt -
helyi Kis Szent Teréz kórus szeretettel
meghívja Önt 2017. november 11-én
szombaton 18 órakor a Keszthelyi Kis
Szent Teréz Bazilikába hálaadó szentmi-
sére és jubileumi koncertre. Ve zé nyel:
Pálné Szelencsik Klára. Ven dégünk: az 50
éves Celldömölki Liszt Ferenc vegyeskar,
karnagya, Süle Fe renc. A rendezvény in-
gyenes. Min den kit szeretettel várunk!”

A két kórus kapcsolata tíz éves. Csak az
idén celldömölki és mosonmagyaróvári
fesztiválok után már harmadszor találkoz-
tunk az ünnepeltekkel. Nagyon szerethe-
tik a keszthelyiek a kórusukat. A templom

tele volt. Mondják, hogy egy prédikációt
dicsérni az ördög mûve, mégis ezt a sze-
repet vállalva leírom – Fodor János plébá-
nos atya a Szent Mártonról szóló megem-
lékezést remekül ötvözte kórusuk mélta-
tásával. Közvetlen a szentmise után elsõ -
ként mi kezdtük az éneklést. A szögletes
belsõ terû bazilika szentély elõtti lép csõ -
jére felállva remek volt az ének hangzás
mindenféle erõsítés nélkül is. Karnagy
urunk negyedórás (elvégre itt nem mi
voltunk az ünne peltek) mûsor összeállítá-
sa, Gounod-tól kezdve a kortárs Orbán
Györgyig és Szigethy Gyu láig változatos
volt. Az ünnepelt kórus nagy sikerû mû -
sora végén, maguk közé híva régi tagjait,

mintegy ráadásul éne keltek még egy
mûvet. Megható volt, hogy a már „odaát”
lévõ 17 tag nevét felolvasva, halk ének-
lés közepette, em lékükre koszorút he-
lyeztek el a templom falán. Zongorán
közreműködött mindkét kórus esetében
Bejcziné Németh Tünde. A szentmise
alatt már együtt énekeltük Bárdos Missa
Tertiáját, mit tesz Isten: az orgonánál szin-
tén Tünde, de a hangverseny utáni szíves
vendéglátásuk során jött számomra a
mindig nagy él ményt jelentõ spontán
együtténeklés csodája, amikor a két kar-
nagy felváltva fakasztotta a két kórust
szebbnél szebb dalokra kezdve az asztali
áldástól a jó bor dicséretéig. Örömnap
volt ez a javából!

»BARTHA ISTVÁN

A CELLDÖMÖLKI LISZT FERENC KÓRUS TAGJA

A közös éneklés csodája

Különleges színpadi elõadás várta az
érdeklõdõket november 16-án este a
mûvelõdési központ színháztermében.
Szent Erzsébet napjához közeledve az
Alsósági Karitász meghívására érkezett
Celldömölkre a Szombathelyi Egyház me -
gyei Karitász Hársfa Házának Mirac ulum
Színjátszó Köre, akik a „Mozaikok Szent
Erzsébet életérõl” címû elõadást mutat-
ták be közönségüknek. A darabot írta és
rendezte: Nagyné Farkas Rita és Kovács-
Dévai Viktória.

A rendezvény kezdetén Söptei Józsefné
alpolgármester köszöntötte az egybe -

gyûl teket, aki felidézte Szent Erzsébet
példaértékû életét, vezeklõ életmódját, a
szegényeket támogató cselekedeteit. Ezt
a vonulatot folytatva Németh Zoltán ka-
tolikus plébános is szólt – szintén a szen-
tet méltatva, és kiemelve az egymás
irán ti felelõsség fontosságát. 
A köszöntõk sorában Nagyné Farkas Rita,
a Hársfa Ház, és egyben a színjátszó kör
vezetõje következett, aki néhány szóval
bemutatta a csoportot és a szín darabot.
Az amatõr társulat elõadásának mondani-
valója éppúgy aktuális ma is, mint
amennyire annak idején meghatározóak
voltak a szent példás cselekedetei, ame -

lyek bõl levonhatjuk napjainkra az egy-
másra való odafigyelés és a mások iránti
felelõsség  tanulságát egyaránt. Árpádhá-
zi Szent Erzsébet 810 éve született, sokan
úgy ismerik, mint a bajba jutottak jó -
tevõjét, a szegények és be tegek védõ -
angyalát. A középkor egyik legismertebb
és legkedveltebb szentjeként tartják szá-
mon, akit évszázadok óta nagy tisztelet
övez. 
„Meg kell örvendeztetnünk az ember-
eket” – vallot ta a szolgáló szeretet vé dõ -
szentje, aki nek életébõl ennek je gyében
villantottak fel epizódokat a Hársfa Ház
Mira culum Szín játszó Körének tagjai, való-
ban megörvendeztetve han gu latos, ze nei
mû sorukkal a közönség so raiban ülõket.

»REINER ANITA

Mozaikok egy szent életérõl
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Határtalan jókedvvel Kárpátalján
A Városi Általános Iskola diákjai az idei
tanév õszén ismét lehetõséget kaptak
határon túli tanulmányi kirándulás
meg szervezésére. Elõzõ évekhez ha -
son lóan õszi utazásunk célpontjául Kár -
pátalját választottuk. Az utazás meg -
szervezésében és megtervezésében a
Scool-Túra utazási iroda segített. Az
utunkat a nagy izgalom mellett alapos
felkészülés elõzte meg. A földrajz, tör-
ténelem és magyar órákon szá mos elõ -
zetes ismeretet szereztek a gyerekek.

Ukrajna hatalmas kiterjedésével Európa
2. legnagyobb országa, határai a Fe ke -
te-tengerig nyúlnak. Kárpátalja ebbõl
két megyényi területet, mindössze
12000 négyzetkilométert foglal el. Az
ország 42 millió lakosából 150 ezer a
ma gyar anyanyelvûek lélekszáma.
Több ségük a beregszászi  járásban,
szín tiszta magyar falvakban él. Ápolják
nyelvüket ott is, ahol a lakosság ki-
sebbségét alkotják.  A mai  Kárpátalja
soknemzetiségû, így kultúrája is több
hagyományból táplálkozik, meg le he -
tõsen sokszínû.
A hajnali indulásnak köszönhetõen már
kora délután elértük az ukrán-magyar
határátkelõt. A határátlépés – nekünk
már szokatlan módon – lassan és néma
csendben zajlott.
Beregszász felé, Kárpátalja fõvárosába
tartottunk. A város a határtól 6 km-re
fekszik, az utak rossz állapota miatt na-
gyon lassan haladtunk. Ez bennünket
nem zavart. Kíváncsian forgattuk fejün-
ket a busz ablakából minden irányba.
Úgy éreztük, egy idõutazáson veszünk
részt. Általunk sosem látott régi Zsi -
gulik, Moszkvicsok, gázpalackkal haj-
tott autóbuszok haladtak el mellettünk.
Apró, szegényes családi házakat, udva-
rukon láncra kötött kutyákkal, kopott,
szürke épületeket láttunk.
Elsõ megállásunk alkalmával kéregetõ
gyerekek, éhes, gazdátlan, lesoványo-

dott kutyák környékeztek meg ben-
nünket. A látványtól is fájt a szívünk,
odaadtuk maradék szendvicseinket.
Beregszászon ismertük meg Zoli bácsit
(Varjú Zoltán). Négy napon át volt
idegenvezetõnk, társunk, segítõnk, ta-
nácsadónk. Nem csak tiszteletre méltó
tudását, hanem személyes élményeit
és érzéseit is átadta nekünk.
Nagyon gazdag programunk volt.
Jártunk a Munkácsi várban, egy dél-
utánt Ungvár belvárosában töltöttünk,
megcsodáltuk az itteni görög katolikus
székesegyházat, elsétáltunk  a hang-
versenyteremként funkcionáló zsina-
góga mellett, megkoszorúztuk Petõfi
szobrát, az ottani nép hagyományait
õrzõ skanzenbe is ellátogattunk. Elju -
tot tunk a Szolyvai Emlékparkba, amely
1944-ben a „malenkij ro botra” elhur -
colt emberek gyûjtõ tá bora volt. Meg -
rendülve hallgattuk szomorú történe-
tét, majd tiszteletünket leróva helyez-
tük el koszorúnkat. Régóta ismert a po-
lenai ásványvíz gyógyító hatása, me -
lyet ivó- és fürdõkúra gyanánt is hasz-
nosítanak. Mi is megkóstoltuk. Az itt
palackozott ásványvizek Európa-szerte
keresettek.

Felejthetetlen élményt szereztek ne-
künk a sárosoroszi általános iskolások.
Leírhatatlan szeretettel fogadtak ben -
nünket, és megható mûsorral kedves-
kedtek nekünk. Iskolájuk jóval kisebb,
szegényesebb, de bármerre néztünk, a
folyosók, a tantermek falát díszítõ de-
korációk, gyermekrajzok, képek az ösz-
szetartozásról, a hazaszeretetükrõl és
az anyaországhoz való ragaszkodásuk-
ról árulkodott. 
Kacskaringós, zötyögõs út vezetett a
Vereckei-hágóhoz, de a látvány minde-
nért kárpótolt bennünket. Utazásunk ta-
lán legmeghatóbb pillanatait éltük át
itt. A sárosoroszi kisiskolások kísé re -
tével napsütésben, könnyû sétával
értünk fel a honfoglalási emlékmûhöz.
Hét tömbbõl áll, szimbolizálva az itt be-
vonuló 7 törzset. Nyílásában a vér szer -
zõdésre emlékeztetõ oltárkõ ta lál ható.
Felemelõ, megindító érzés Him nu szun -
kat énekelve ott állni, ahol õse ink is
állhattak 1100 évvel ezelõtt.
4 nap, 2000 km, rengeteg látnivaló, sok
új barát. Életre szóló élmények, képek,
érzések, hangulatok. Vissza men nénk….

A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

7. ÉS 8. OSZTÁLYOSAI
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A Celldömölk Városi Óvoda Vörösmarty
Tagóvoda hagyományaihoz híven idén
is megrendezésre kerültek az Õsz-ér -
lelõ hét közös rendezvényei. 

A gazdag programkínálatban szerepelt
õszi csodafa készítése a csoportokban,
termésbáb kiállítás – amely a szülõk és
a gyerekek közös alkotásaiból valósult
meg –, jelmezes szüreti felvonulás kis-
bíró vezetésével, az óvodától egészen
a Szentháromság térig, melyet követve
a szervezõk fergeteges táncházi mulat-
ságba hívták a gyermekeket és az óvó-
néniket. Nagyon tetszett a gyerekek-
nek a lovas kocsikázás, szívesen vettek
részt a versenyjátékokban õszi termé-
sekkel, gyümölcssaláta készítésben, s a
program zárásaként egy játékos kirán-
dulásra invitálták az óvónénik az óvo -
dásokat az õszi pompába öltözött Ság

hegyre. A visszajelzések alapján úgy
éreztük, hogy a szülõk és a kollégák

bevonásával a gyerekek egy élmény-
dús hetet töltöttek el együtt, mely
nagymértékben formálta a közvetlen
és tágabb környezetükhöz fûzõdõ pozi-
tív viszonyulásukat.

»GOSZTOLA DORINA

Õszi projekthét az óvodában

Értesítés
Celldömölk Város Önkormány-
zata értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévõ alábbi in-
gatlanát: 
Celldömölk, dr. Gé fin tér 7.
4/27. szám alatti 66 m2 nagy-
ságú, összkomfortos lakás.
Eladási ár: 8.150.000,- Ft
Benyújtási határidõ: 
2017. de cember 15.

Mikulásváró
December 3. (vasárnap) 15.00
Mikulásváró játszóház
Közben megérkezik a Mikulás
Helyszín: Izsákfai faluház

December 10-én, a 11.00 órai
szent misén közremûködik a kórus.
Vezényel Süle Fe renc, or go nán köz -
remûködik Bej cziné Németh Tünde. 

December 16-án, szombaton 16
óra  kor, a harmadik gyertyagyújtás-
kor szintén énekel a Liszt Ferenc
Vegyeskar.

A Liszt Fe  renc Ve gyeskar fellépései
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Celldömölki VSE – Bajnok DSE Nemes vámos
31-35 (18-19). – Celldömölk, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Kiss N., Ko -
vács K.
Celldömölki VSE: Balogh V. – Szomor kovits
A. 7, Németh V. 13/6, Bagics 1, Sebestyén
3, Farkas 4, Gõcze 1. Csere: Geiger 2,
Pongrácz, Füzfa 4, Szalai F., Szalai Sz., Giczi.
Edzõ: Salamonné Csó tár Adrienn.
A vendégek kezdték jobban a mér kõzést,
Rónai Diána vezérletével folya matosan
tartani tudták elõnyüket. Hiá ba volt azon -
ban elõnyben a Nemes vámos, a hazaiak
ezen a napon remek játékot produkáltak,
és a félidõ egyes periódusaiban az egyen-
lítéshez is közel álltak. Sok fontos védést
mutatott be Pongrácz Erika, támadásban

pedig Németh Vivien és Szomorkovits Adri -
enn is kimagaslót nyújtott, de mindenki
nagyon odatette magát. A szünetre sikerült
felzárkózni egy gólra és a fordulás után
sem változott a játék képe, vezettek a ven-
dégek, a celli lányok pedig mindent meg-
tettek, hogy meglepetést okozzanak. Né -
hány alkalommal a játék vezetõk is jelen -
tõsen megnehezítették a celliek dolgát,
több ítéletük is erõsen meg kérdõjelezhetõ
volt. Sajnos a bravúr elmaradt, de az egész
csapatot dicséret illeti a mutatott játék
alapján.
Lapzárta után
Celldömölki VSE – Egerszegi KK 22-30 (11-
14), NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés

»CSUKA L.

Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– U21 Team Slovak Republik 6-4. –
Celldömölk, férfi asztalitenisz, Klubcsa -
patok Szuperligája, csoportmérkõzés.
Páros: Fazekas, Kriston – Kaluzny, Spa -
nik 3:2 (9, -16, -10, 8, 10) Nem kezdett
rosszul a hazai kettõs, ám a második és
harmadik szettben a szerencse is el -
pártolt olykor tõlük, így fordítani tudtak
a vendégek. Az utolsó két játszmában
aztán újra magukra találtak Fa zekasék,
és elõnybõl várhatta az egyéni köröket
a CVSE. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Szita – Spanik 2:3 (-9, 7,
8, -16, -6) A mérkõzés fordulópontja a
negyedik játszma volt, amit nagy csa-
tában veszített el Szita, és ezzel fejben
teljesen szétesett. A döntõ szettben
már esélye sem volt a végig koncent-
ráltan játszó Spanik ellen. (1-1), Faze -
kas – Zelinka 3:1 (-9, 10, 8, 4) Az elsõ
szettben kissé ráijesztett a hazai kö-
zönségre Fazekas, de a folytatásban
tudásának megfelelõen játszott, és
hozta a kötelezõt. (2-1), Kriston – Ka -
luzny 3:2 (-8, 9, 7, -7, 3) Ahogy a pá-
rosban, úgy ezen a meccsen is kissé
enerváltnak tûnt Kriston, fáradtan moz -

gott, de a döntõ szettre összekapta
magát, és érvényesítette a papírfor-
mát. (3-1). 
2. kör: Fazekas – Spanik 3:0 (10, 7, 9) A
celldömölki játékos ezúttal is nehezen
lendült bele a játékba, de gyõzelme
így sem forgott egy pillanatig sem ve-
szélyben. (4-1), Szita – Kaluzny 0:3 (-
10, -9, -8) A szlovák játékos végig
jobban akarta a gyõzelmet, Szita ezt a
csatát is fejben vesztette el. (4-2),
Kriston – Zelinka 3:1 (7, 8, -9, 4) Kriston
a harmadik szettben kissé kiengedett,
de végig uralva a meccset, magabizto-
san nyert. (5-2). 
3. kör: Fazekas – Kaluzny 1:3 (-7, -5, 7,
-8) A nagy kedvvel játszó fiatal szlovák
meglepetést okozott. (5-3), Kriston –
Spanik 1:3 (4, -6, -11, -10) Spa nik vér -
szemet kapott Kaluzny gyõ zelme után,
és óriásit küzdve gyõzte le az ezúttal is
lomhán játszó Kristont. (5-4), Szita –
Truksa 3:0 (1, 5, 8) Szita számára
könnyû falatnak bizonyult a Zelinka he -
lyére beugró Truksa. (6-4).
A két csapat elsõ mérkõzését 6-3-ra
nyerte Klampár Tibor együttese Szlo -
vákiában. A visszavágón is azt remél-

tük, hogy magabiztos, jó játékkal, sima
gyõzelmet arat a CVSE. A párosok
össze csapásán már érezhetõ volt, hogy
nem lesz ez olyan könnyû, mint szeret-
nénk, de az egyéni körökben 4-1-ig
nem éreztük veszélyben a 3 pontot. Az
utolsó körben aztán volt miért izgulni,
hisz, ha van egy komolyabb kvalitású
harmadikja a vendégeknek, akkor
könnyen bajba kerülhetett volna a há -
zi gazda. Ezen az estén ugyanis Szita
teljesen tudása alatt teljesített, fejben
képtelen volt összerakni a játékát.
Kriston is kissé fáradtnak tûnt, de a
fontosabb pillanatokban azért össze-
kapta magát. Egyedül Fazekas Péter
hozta a tudásához legközelebbi szintet,
bár Kaluzny elleni veresége így is
meglepõ volt. Döcögõs, nyögvenyelõs
siker volt ez, amit 3 óra 40 perc alatt
sikerült kiharcolni, de a lényeg, hogy
ezzel a 3 ponttal megnyerte csoportját
a Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Ho -
tels csapata, függetlenül az utolsó,
december 8-án, szintén hazai pályán
sorra kerülõ horvát Varasd elleni mér -
kõzés végeredményétõl.

»CSUKA LÁSZLÓ

Csoportelsõk asztaliteniszezõink a KSZL-ben

NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Bü ki
TK I. 9:9
Ölbei Péter 4, Bakonyi Bertalan 2, Fehér
László 1, Ölbei Péter – Jakus Ta más, Har -
kály Bálint – Bakonyi Bertalan párosok.
Meglett a két páros, Ölbei Péter nem hi-
bázott, de ez is kevés volt a gyõze -
lemhez így meg kellett elégedni a dön-
tetlennel.
Mosonmagyaróvári TE II. – CVSE-SWIE-
TELSKY 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.

Bajnoki mérkõzések

CVSE KSZ – 9700.hu Ingatlan 63-41 (21-
9, 17-7, 9-14, 16-11), kosárlabda baj -
noki mérkõzés, vezette: Forrai, Pál
CVSE KSZ: Németh B. 4/0, Szabó B.
20/6, Orbán T. 7/0, Rozmán K. 11/3,
Kovács K. 4/0 Cs.: Bíró E. 2/0, Gaál T.,
Kovács B. 2/0, Somogyi Á. 11/3, Tóth
B. 2/0. Játékos-edzõ: Szabó Bence.
Az õszi szezon rangadóját vívta a két
csapat a CVSE-Swietelsky Arénában. A
tabella 1. és 2. helyezettje, két veretlen

gárda feszült egymásnak ezen az
estén, és ennek megfelelõen is kez dõ -
dött a találkozó. 
Gyors iramú, kissé feszült hangulatú
elsõ negyedet láthattak a kilátogatók, a
házigazda nagyon pontosan fejezte be
támadásait, így 12 pontos elõnyt tudott
kidolgozni. A második negyedben sem
történt különösebb változás, uralta a já-
tékot a CVSE, és a vendégeknél látszott,
hogy nincs egy igazi húzóember, aki

társait kissé felrázná. A szünet után rá-
kapcsolt a 9700.hu Ingatlan gárdája, és
5 ponttal meg is nyerte a játékrészt, de
még így is 17 pont volt a hazaiak
elõnye. Az utolsó negyedben igyekez-
tek a vendégek közelebb kerülni a ház-
igazdához, de ezen az estén nem volt
esélyük még megszorítani sem a Cell -
dömölköt.
Nagy szerû játékkal, igazi csapatként
küzdve nyerte meg hatodik meccsét is
a CVSE, és listavezetõként õrzi makulát-
lan mérlegét.

»CSUKA L.

Magabiztos gyõzelem a rangadón



Celldömölk – Egyházasrádóc 1-0 (1-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 14. forduló 2017.
november 18.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Pungor Zol -
tán, Gyöngyössy Pál).
Celldömölk: Szép – Lempeg, Bodor,
Orosz, Huszár – Kovács (Horváth 69. p.),
Molnár, Szuh, Enyingi – Németh (Klau -
zer 85. p.), Piri (Büki 89. p.). Edzõ: Ko -
vács Balázs. 
Egyházasrádóc: Bali – Krajczár (Tóth 76.
p.), Németh Martin, Vilics, Kertes –
Németh Marcell, Lõdi, Molnár L., Ré -
czeg – Nyári (Molnár I. 83. p.), László.
Edzõ: Jandovics Jenõ. 
Góllövõk: Piri Balázs (3. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Szent -
gotthárd U19 12-0 (6-0) G.: Czöndör
Bálint 5, Keszei Tamás 3, Gorácz Máté,
Szabó Kristóf, Szabó Benedek, Pethõ
Norbert. Végre megint elõkerültek a
góllövõ cipõk, de ez már csak a koz -
metikázása az õszi eredménynek. 
Kõszeg – Celldömölk 1-4 (0-4)
Kõszeg, 80 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 15. forduló 2017. november
25. 
Vezette: Marácz Zoltán (Nagy Bar na -
bás, Horváth György).
Kõszeg: Bán – Gugcsó, Rácz, Toldi (Mar -
ti 46. p.), Biegner – Molnár Cs. (Varga
56. p.), Fehér (Molnár Z. 69.p.), Bujtás,
Prán (Major 75. p.) – Szolyák, Ke resz -
tényi (Réti 63. p.). Edzõ: Õri Gábor.
Celldömölk: Szép (Bíró 46. p.) – Lem -

peg, Orosz, Varga, Virág – Enyingi (Kla -
u zer 69. p.), Szuh, Molnár T., Büki (Hor -
váth 53. p.) – Németh, Piri (Bodor 78.
p.). Edzõ: Kovács Balázs. 
Góllövõ: Gugcsó Ákos (84. p.) illetve
Piri Balázs (6. p.), Molnár Tamás (22.
p.), Fehér András (öngól 26. p.), Né -
meth József (42. p.). 
Elõmérkõzés: Kõszeg U19 – Celldömölk
U19 2-2 (0-1). A hazai csapat a 89.
percben egyenlített, az újabb pontvesz-
téssel az ötödik, vagy hatodik helyen
végez a csapat õsszel a tabellán.
A közelmúlt hagyományait tisztelve
zárta az õszi szezont a csapat. Kellettek
is ezek a pontok ahhoz, hogy egyedü -
liként a mezõnybõl, valamelyest tart suk
a lépést az õsszel hibátlan teljesítményt
nyújtó Sárvárral, na, nem olyan szo -
rosan követve õket, de azért érez he -
tõen és idegesítõen ott léve a közelük-
ben. Akkor nézzük is azokat a ha gyo -
mányokat, mióta két évvel ezelõtt az
Egyházasrádóc visszakerült a me gyei
elsõ osztály mezõnyébe, négyszer ját-
szottunk velük, mind a négyszer nyer-
tünk. Most, nem megszakítva a hagyo -
mányt, megint csak gyõztünk, de lehet,
hogy a meccsnek nem tett jót a korán
esett gól, mert valahogy mind a két
csapat innentõl kezdve úgy érezte, hogy
eldõlt a mérkõzés. Mi elõnyben voltunk,
hova kapkodjunk jelszóval folytattuk, a
rádóciak meg inkább ezt a tisztességes-
nek vélt vereség mértéket védték, mint
sem megpróbáltak volna elementáris

erõket mozgatva kiegyen lí teni. Nem
kell nagy képzelõerõ ahhoz, hogy ezek
után az is, aki nem látta a találkozót,
érezze, hogy inkább a mezõnyben
nyomasztották egymást és a nézõket a
csapatok, semmint a kapuk forogtak
volna látványosan ve szélybe percen -
ként. Ugyan a kõszegiek ellen jóval ré-
gebb óta íródik a közös futball történel-
münk, de tekintsünk itt is csak az elmúlt
két évre vissza. Nem csak, hogy meg-
nyertük itt is mind a négy találkozót, de
ugyanaz a szám szerû eredmény alakult
ki mindkétszer Kõszegen és Celldö -
mölkön is. Ehhez csat lakozott most ez
az idei õszi találkozónk és nem megsza-
kítva a hagyományt, sorozatban har -
mad szor nyer tünk 4-1-re Kõszegen.
Mond juk a fél idõben, amikor már négy
góllal vezettünk egy fabatkát sem ad-
tam volna azért, hogy összejön ez har-
madszorra is, de a fiúk tettek róla, va -
lószínûleg szigorúan csak az én statiszti-
kákat szívesen kutató kedvemért. A si-
keres tavaszhoz már most hozzájárulva
elárulom, hogy Celldömölkön mind a
kétszer 3-0-ra nyerünk. Vége tehát az
õszi idénynek, amit akár úgy is értékel-
hetnénk, hogy a papírformának megfe -
le lõen zajlik a bajnokság (teljessé de -
cember harmadikán válik a tabella, egy
elmaradt mérkõzés pótlása után), de
higgyék el, nem keveset kellett ezért a
papírformáért dolgoznia a játékosoknak,
szakvezetésnek. Folytatás február vé -
gén, valószínûbben inkább március ele-
jén, de addig is láthatják kedvenceiket,
ha akarják, a teremtornákon.

»DOTTO
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»

I M P  R E S   S Z U M

PTE PEAC-Kalo Méh – Celldömölki VSE-
Swietelsky-Jufa Hotels 5:5, asztali te nisz
extraliga-mérkõzés, Pécs
Páros: Gerold, Lindner – Fazekas, Kris ton
1:3 (0-1)
Egyéni, 1. kör: Gerold – Szita 3:1, Lind ner –
Kriston 3:1, Demeter – Fazekas 1:3 (2-2)
2. kör: Gerold – Kriston 2:3, Demeter – Szita
3:0, Lindner – Fazekas 3:1 (4-3)
3. kör: Demeter – Kriston 3:1, Gerold – Fa -
zekas 1:3, Lindner – Szita 1:3 (5-5)
Komló Sport Kft – Celldömölki VSE-Swi e -
telsky-Jufa Hotels 0:7, asztali tenisz extra -
liga-mérkõzés, Komló.

Lapzárta után

Tisztelve a hagyományokat

Szinte el sem hihetõ, de már huszon-
kilencedik éve szervezi a VulkánSport
Egyesület a celldömölki Szilveszter Ku -
pát a Városi Sportcsarnokban, ami há-
rom kategóriában kerül idén is lebo-
nyolításra. December 27-én az Old
Boys, 28-án a Nõi és 29-én (esetleg
már 28-án is selejtezõkkel) a Férfi ka-
tegóriákban. Az öregfiúk már 1978-nál
tartanak, ez elõtt kellett születnie an-
nak, aki itt akar játszani, a hölgyek
mezõnyében NB-s igazolással rendel -

kezõ nem játszhat, viszont a férfiak
kategóriájában semmilyen megkötés
nincs, tehát igazán színvonalas tudású
mezõny jöhet össze várhatóan. A nagy
érdeklõdére számító torna felvezetõ
eseménye a XIII. Mikulás Kupa lesz
december 2-án, levezetése pedig a ja-
nuár 20-ai, szintén tizenharmadszor
meg rendezésre kerülõ Farsang Kupa,
mindkettõ férfi kategóriában. Nevezni
az egyesület elérhetõségein lehet.

»DOTTO

Itt a teremtornák ideje
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




