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Áldott, békés Áldott, békés 
karácsonyt!karácsonyt!



Nézzen be hozzánk – megéri!
Karácsonyra készülhet, vásárolhat,

tartozásait rendezheti…
a Répcelak és Vidéke

Takarékszövetkezet Celldömölki, 
Ostffyasszonyfai és Vönöcki Kirendeltségeinek

kedvezményes hitelébõl
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)

500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.
Akciónk 2012. november 19-tõl december 28-ig tart.

Kis bank – nagy lehetõségek!
THM: 18,52 % (2 millió Ft 5 évre)

Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035 E-mail: celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507 E-mail: celldomolk2@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010 E-mail: vonock@repcelaktksz.hu

Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005 E-mail: ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu
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Még élénken emlékszem arra az eset-
re, amikor néhány csibész éjjel betört
egy áruházba. Nem akartak semmit el-
lopni, vagy tönkretenni. Nem, õk csak
szórakozni akartak, és sorra kicserél-
gették az árcímkéket. Másnap reggel a
vevõk majd hanyatt estek, mert a
szõrmebundákat 500 forintért, az eser -
nyõket 250.000 forintért lehetett kap-
ni az üzletben... 
Lehetséges, hogy valaki belopakodik
az életünkbe és összecserélgeti erköl-
csi értékeink árcímkéit? Fontosabbá
váltak a mulandó dolgok, mint az örök-
kévalók? Többet jelentenek az anyagi
természetû ajándékok, mint a lelkiek?
Fontosabb lett a társasági élet, mint a
saját családunk? Fontosabb már egy té-
vémûsor is a családi körben töltött áhí-
tat idejénél? Ha a kérdésre igen a vá-
lasz, akkor újból fel kell állítanunk a
helyes értékrendet, hogy örök értékû
ajándékokat adhassunk szeretteinknek
a közelgõ ünnepeken. Hogyan tegyük
ezt? Íme néhány javaslat: 
Házastársadat – akinek sok mindent
kel lett az idõk során türelemmel elhor-
doznia – megajándékozhatod úgy,
hogy õszintén tiszteled, értékeled õt és
figyelsz rá. Tedd fel magadnak nyu-
godtan a kérdést: „Ha én a saját fér-
jem/feleségem lennék, szívesen jön-
nék haza magamhoz?” Gyermekeid tu-
domására hozhatod, hogy mennyire
értékeled õket! Még ha nem is vagy
tökéletes szülõ, legyen számukra elér-
hetõ szereteted és szánj rájuk több
idõt. Gondolj arra, hogy a szülõknek

Istenhez kellene hasonlítaniuk, ameny-
nyiben õk is: „... biztos segítség a nyo-
morúságban.” (Zsolt 46,1). Szakíts rá
idõt, hogy meghallgasd õket, beszél-
gess velük, tanácsokkal lásd el és báto-
rítsd õket! 
Ebben a feje tetejére állított, bizonyta-
lanná vált világban ajándékozd meg
gyermekeidet Isten Igéjének örök igaz-
ságaival! Segíthetsz nekik, hogy egy
pilléreit vesztett társadalomban Isten
jóságára és kegyelmére építhessenek.
Tanítsd õket a mostani, tudomány-hívõ
korszakban a hit fontosságára. Az igazi
értékek elértéktelenedése idején add
tovább nekik a tízparancsolat örök ér-
vényû igazságait. Mára a céltalanság
életformává vált. Tanítsd õket ebben
az idõszakban arra, hogy az ember leg-
fontosabb célja még mindig abban áll,
hogy Istent dicsõítse. 
Éreztesd szüleiddel, hogy szereted és
becsülöd õket. Hiszen hosszú évekig
erejüket, idejüket és anyagi javaikat
sem kímélték, hogy felneveljenek.
Teljesítsd idõnként kívánságukat! 
Szomszédod – a kedveset és a kevésbé
kedveset – figyelemmel és tapintattal
veheted körül. Puszta csevegés helyett
próbálj meg segíteni neki. És imádkozz
azért, hogy ajándékozza meg õt Isten a
szükséges türelemmel ahhoz, hogy a
Te szomszédságodban lakjon. Bárkivel
is találkozol, gondolj arra, hogy minden
ember terheket hordoz, amiket esetleg
csak õ maga ismer. Néhányuknak ne-
hezebbek ezek a terhek annál, sem-
hogy egyedül megbirkózzanak velük.

Mondj valami kedveset nekik, még ak-
kor is, ha gátlásokkal kell megküzdened
ezért. Tedd meg! Ezek a szív, a lélek
örökkévaló ajándékai. Nagyon sok ked-
ves ember él, akik ilyen ajándékokra
vágynak, és sürgetõ szükségük van rá.
„Megszületett a kis Jézus!” Karácsony a
szeretet ünnepe. Ünnepel a világ, egy-
két napra félretette a harag, a gyûlölet,
a sötét gondok és gondolatok világát
és megpróbált szeretõ szívû emberré
lenni. Vajon a csillogó gyertyák fényé-
ben hányan gondoltak arra, hogy az a
„kis Jézus”, akinek a születését ünnep-
lik, az univerzum ura. Õ a teremtõ
Isten, aki tenyerén tartja világunkat.
Aki „legyen” szavával hozta létre a tá-
voli csillagoktól kezdve a testünkben
keringõ legkisebb atomot is. Õ az, aki
már a világ porának kezdete elõtt ott
volt, hiszen örökkévaló! Aki legyen sza-
vával teremtette a mindenséget és
mégis, mint kicsiny, törékeny gyermek
eljött közénk, emberré lett és vállalta a
velünk való közösséget, hogy meg-
mentsen és visszavezessen minket az
Éden elveszett világába. Ünnepel a ke-
resztyén világ – a szeretet ünnepét. Mi -
lyen jó is volna, ha nem ünnepelnénk,
hanem élnénk a szeretetet. Nemcsak
karácsonykor, hanem az év minden
napján, a hétköznapokban is. Mennyi -
vel szebb és jobb lenne így élnünk itt,
ezen a mulandó világon…
Az Alsósági Evangélikus Egyházközség
és saját nevemben kívánok minden
kedves olvasónak békés, boldog Kará -
csonyt és „örök ajándékokban” gazdag
Krisztusvárást!

»KEREKES CSABA

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Örök ajándékok… Karácsonyra

Évrõl évre hagyomány már, hogy nem-
csak a városban, hanem a Celldömölkhöz
tartozó városrészeken is karácsonyváró
mûsorral köszöntik a szépkorúakat. Cell -
dömölk Város Önkormányzata és az Alsó -
ság-Izsákfai Részönkormányzat december
7-én és 14-én várta az idõseket hagyo-
mányos karácsonyi ünnepségre.
A közelgõ karácsony ünneplésére gyûltek
össze december 7-én az alsósági városré-
szen élõk. Az év végi rendezvény minden
esztendõben meghitt, családias légkör-
ben zajlik. Idén sem volt ez másként, a
Cell dömölki Városi Általános Iskola Alsó -
sági Tagiskolájának elsõ osztályos diákjai
és az Ádám Jenõ Zeneiskola növendékei
zenés-verses mûsorral kedveskedtek az
idõseknek. A megjelenteket Fehér László
polgármester, Dr. Kovács Zoltán ön kor -
mány zati képviselõ és Erdélyi Antal rész -
önkormányzat-vezetõ köszöntötték, be-

szédükben mindannyian karácsonyi jókí-
vánságokat intéztek a jelenlévõk felé. A
városrész rendezvényén a történelmi
egyházak képviselõi is jelen voltak. A kö-
zös szertartáson dr. Koltai Jenõ esperes
plébános, Né meth Tamás református és
Kerekes Csaba evangélikus lelkészek kér-
tek áldást az egybegyûltekre. Az ünnepi
megemlékezés kötetlen beszélgetéssel
és zenés esttel ért véget az alsósági isko-
la ebédlõjében.

Az izsákfai városrészen sem múlhattak el
az ünnepek karácsonyi mûsor nélkül. A
december 14-ei ünnepségen a Cell dö -
mölki Városi Általános Iskola Alsósági
Tag intézményének tanulói karácsonyi
ver sekkel és dalokkal ajándékozták meg
az egybegyûlteket. Az Ultraviolák felnõtt
bábcsoport mikulástánccal derítette jó-
kedvre a jelenlévõket, majd a Bobai
Evangélikus Gyülekezet hittanosai betle-
hemes játékot mutattak be. Az elõadások
után, elsõként Fehér László, Celldömölk
Város polgármestere osztotta meg kará-
csonyi gondolatait a hallgatósággal, majd
dr. Kovács Zoltán önkormányzati képvi-
selõ emlékezett meg az adventi idõszak
jelentõségérõl. Erdélyi Antal, az alsósági-
izsákfai részönkormányzat vezetõje ün-
nepi köszöntõjét követõen a történelmi
egyházak képviselõi tartottak ökumeni-
kus igehirdetést. Az ünnepség zenés mu-
latsággal ért véget, a talpalávalóról Radá -
nyi Károly gondoskodott.

»VZS – BH

Karácsonyvárás a két városrészen
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Folyamatban van a Vas Megyei Önkor-
mányzat 2014–2020 közötti idõszakra
szóló területfejlesztési koncepciójának
kidolgozása. A fórumsorozat celldömöl-
ki állomására december 13-án került
sor, melyre a térségfejlesztésben érde-
kelt településvezetõket, vállalkozókat
várták. Legfõbb cél: a sikeres uniós pá-
lyázatok elõkészítése.
Az egyeztetésen résztvevõ polgármes-
tereket, gazdasági vezetõket Kovács
Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
köszöntötte. Elmondta, hogy a 2011
végén megszavazott jogszabályok rög-
zítik a megyei önkormányzatok meg-
változott feladatkörét, amely 2012-tõl
gyakorlatilag a területfejlesztésre, te-
rületrendezésre, és a vidékfejlesztésre

korlátozódik. A megyei közgyûlés leg-
fontosabb feladata a megyei terület-
fejlesztési  koncepció  kidolgozása,
mely nek természetesen az országos el-
képzelésekhez is illeszkednie kell. A
vasi közgyûlés elnöke hozzátette, hogy
ehhez szeretnék kikérni a megyében
élõk véleményét, szeretnék bevonni a
tervezésbe a településeket, ezért kezd-
tek „megyejárásba” a közgyûlés ve-
zetõi. A koncepció helyzetelemzõ feje-
zete már elkészült, s megfogalmazód-
tak a javaslatok a kiemelt fejlesztési
irányokra. Ezek közül alapvetõen a leg-
fontosabb a munkahelyteremtés és jö-
vedelemnövelés, a természeti erõfor-
rások fenntartható hasznosítása, a kis-
települések életképességének javítása

valamint a közlekedésfejlesztés. A fó-
rumon Fehér László, Celldömölk Város
polgármestere is jelen volt. Felszó la lá -
sában összefoglalta azokat a megvaló-
sult helyi fejlesztéseket, amelyek az el-
múlt idõszakban városunkban megtör-
téntek, ugyanakkor azokat az elképze-
léseket is felvázolta, melyek a követ-
kezõ ciklus tervezetében körvonala-
zódnak. A Vas Megyei Területfejlesztési
Helyzetelemzés fõbb megállapításait s
a javasolt fejlesztési irányokat a doku-
mentumot készítõ Wächter Balázs is-
mertette. Ezt követõen a tanácskozás
résztvevõi fogalmazták meg észrevéte-
leiket, javaslataikat az értékeléssel, il-
letve az elképzelésekkel kapcsolatban. 

»VZS

2012. december 12-én rendkívüli ülést
tartott Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete. Az ülés összehívását az oktatá-
si intézmények átadása-átvétele indo-
kolta. Farkas Gábor, Celldömölk Város
jegy zõje ismertette a 2012-es közok-
tatási rendeletet, miszerint az állami
köznevelési közfeladat ellátásában
2013. január 1-jétõl a Klebelsberg In -
téz mény fenntartó Központ vesz részt
fenntartóként. Fenntartásra átadásra
kerültek a Celldömölki Városi Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szak -
szol gálat, az Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészeti Iskola, valamint a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
kép zõ Iskola székhelye. Fenntartásra
és mûködtetésre a Berzsenyi Dániel

Gimnázium és Szakképzõ Iskola tagin-
tézményét vette át az intézményfenn-
tartó központ. Átadóként Fehér László,
Celldömölk és Környéke Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás elnöke,
az intézményfenntartó központ képvi-
seletében pedig Rozmán László tanke-
rületi igazgató látták el kézjegyükkel a
megállapodást. Megvitatták a döntés-
hozók a Kemenes Vulkán Park 2013.
évi üzemeltetésére vonatkozó lehetõ -
ségeket is. Eszerint a képviselõk azt a
variációt szavazták meg, mely önálló
intézmény alapítására vonatkozik. Ez
azért lenne elõnyös, mert az önkor-
mányzat a személyi állomány áthelye-
zésével kiadást takarítana meg. 

»LA

Készül az új megyei területfejlesztési koncepció

Átvette az oktatási intézményeket 
az intézményfenntartó központ

A téli idõjárás miatti rendkívüli helyze-
tekre történõ felkészülési, megelõzési
és védekezési feladatokról tartott koor-
dinációs értekezletet december 14-én
a Sárvári Katasztrófavédelmi Kiren delt -
ség és a Helyi Védelmi Bizottság.

Az összehangolt felkészülés elenged-
hetetlen ebben az idõszakban, hiszen
eredményes munkavégzés csak ennek
fejében lehetséges – hangsúlyozta az
ülésen Kovács Levente tûzoltó alezre-
des, a Sárvári Katasztrófavédelmi Ki -
ren  deltség vezetõje. Kovács Imre pol-
gári védelmi felügyelõ kiemelte, hogy

a helyi védelmi bizottságnak a téli idõ -
szakban kiemelt figyelmet kell fordíta-
nia a krónikus betegekre, az idõs em-
berekre, a várandós kismamákra, a
szo ciálisan hátrányos helyzetben le -
võkre. A védelmi bizottság elsõdleges
célja, hogy a hivatásos szerveket felké-
szítsék a tél okozta problémákra. A tél-
re való teljes felkészüléshez hozzátar-
tozik, hogy a közlekedés, az egészség-
ügyi ellátás, az energiaellátás a rendkí-
vüli körülmények között is biztosított
legyen, kezeljék a szociális problémá-
kat és veszélyhelyzetben is legyen
gyors segítség. A rendkívüli hideg vagy

hó esetén szükséges védekezésrõl, a
téli idõjárási körülményekre való felké-
szülés részleteirõl, a helyi védelmi bi-
zottságban résztvevõ együttmûködõk
és az általuk koordinált szervezetek
képviselõi számoltak be. 
A Sárvári Ka tasztrófavédelmi Kirendelt -
ség vezetõje hangsúlyozta, hogy a kri-
tikus helyzetek megoldásában elen-
gedhetetlen az együtt mû kö dés. A kö-
zös munkában a lakosságra is számíta-
nak, hiszen a házak elõtti járdák taka-
rítása és síkosság mentesítése tovább-
ra is a tulajdonosok feladata.

»VAJDA ZSUZSA

Felkészült a téli idõjárásra a katasztrófavédelem

Kedves Olvasóink!

Következõ lapszámunk
elôreláthatólag 2013. január 25-

én jelenik meg.

Békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván 

AZ ÚJ KEMENESALJA
SZERKESZTõSÉGE

Ebédosztás
Az elmúlt évek hagyományaihoz hûen
december 24-én, hétfõn 11.00 és 13.00
óra között a Magyar Máltai Sze re tet -
szolgálat Celldömölki Csoportja ingyen-
konyhát mûködtet a bencés kolostor
(volt polgármesteri hivatal) épületében
a rászorulók számára. Egy tál meleg
ebédre várnak minden nehéz helyzet-
ben lévõt.
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A Kemenesaljai Baráti Kör minden év-
ben két alkalommal, tavasszal és õsz -
szel szervez közgyûlést tagjai részére. 
A novemberi összejövetelre szép szám -
mal érkeztek a Kemenesaljáról elszár-
mazott öregdiákok, hozzátartozóik és
barátaik. A megjelenteket elsõként Dr.
Zsiray Ferenc elnök köszöntötte, majd
ismertette az ülés napirendi pontjait. A
közgyûlés érdemi munkájának meg-
kezdése elõtt egyperces néma felállás-
sal tisztelgett az elmúlt idõszakban el-
hunyt tagok emléke elõtt. A rendezvé-
nyen jelen volt Fehér László polgármes-
ter is, aki azokat a nagy volumenû fej-

lesztéseket mutatta be a jelenlévõknek,
melyek a közelmúltban kezdõdtek el
városunkban.  Az idegenforgalom irá-
nyába elindult fejlesztések közül a
Vulkán Gyógy-és Élményfürdõ területén
zajló turisztikai beruházásokat, valamint
a Ság hegy lábánál épülõ Vulkánház
projektjét taglalta részletesebben.
Pálné Horváth Mária, a Keme nes aljai
Baráti Kör alelnöke az elmúlt közgyûlés
óta eltelt idõszak történéseirõl számolt
be. Elmondta, hogy a kör az idei évben
is kiírta a tanulmányi ösztöndíj pályáza-
tot, mellyel rendszeresen azoknak a
Kemenesaljához kötõdõ – kiemelkedõ

teljesítményû – di ákoknak a felsõfokú
tanulmányait támogatják, akik család-
juk szociális helyzete miatt erre jogo-
sultak. Az Ösztöndíjbizottság az idei év-
ben négy pályázónak ítélte oda a tá-
mogatást. Szintén a tehetséges diákok-
nak biztosít színteret a Jónás Márton-
Szente Imre nevével fémjelzett pályá-
zat, melyet a Ke me nesaljai Baráti Kör a
következõ tanévben is meghirdet a
celldömölki középiskolások körében. Az
éves beszámolót követõen Kiss Jenõné
gazdasági ügyintézõ ismertette a kör
pénzügyi helyzetét, majd a jövõbeni
tervekrõl esett szó. »VAJDA ZSUZSA

Ausztriában is mûködik egy Vulkanland
nevû tájegység, ahol szintén a vulkános-
ságra építik az idegenforgalmat. De cem -
ber 10-én, a kemenesaljai térségben
érin tett települési és gazdasági veze   tõk -
kel az ausztriai Stájer tartomány ba tet-
tünk látogatást, ahol megtudtuk, hogyan
mûködik a helyi termelõk stratégiá járól
híres Vulkanland régió.

Két megye 79 önkormányzata képezi a
stájerországi Vulkanland régióját. A régió
egyedülálló módon valósítja meg a tele-
pülések felelõsségteljes és fenntartható
együttmûködését humán, ökológiai és

gazdasági területen. A Vulkanland pro -
jektje három pillérbõl építkezik. A gazda-
ság területén a gasztronómia, a kézmû -
vesség és a vitalitás régiója kíván lenni,
továbbá az ásványi források felhasználá-
sával 2025-re teljes körû energetikai ön-
ellátást szeretne elérni a térségben. A
közös munkához és a régió egyediségé-
nek feltárásához az alulról építkezõ stra-
tégián túl az emberek meg felelõ moti-
vált sága  szükséges,  mond ta  el  Josef
Ober azon az elõadáson, mely az auszt-
riai peremvidék bemutatását hivatott
szolgálni. A helyi értékek felfedezésével
új identitást kapott a térség. Az itt élõ

emberek új kapcsolódási pontokat kap-
tak az életterükhöz, a jövõ felé irányult a
gondolkodásmódjuk. Az ausztriai régió-
fejlesztés mintájából térségünk is profi-
tálhat, hiszen a fejlõdéshez szükséges lo-
kális értékek a Keme nes alján is adottak
– hívta fel a figyelmet Söptei Józsefné al-
polgármester a turizmus hazai képviselõi
elõtt. Marton Ferenc, a Vas Megyei Köz -
gyûlés alelnöke a Vas Megyei Önkor-
mányzat 2007–2013 fejlesztési ciklus ha-
táron átnyúló projektjeit ismertette az
ausztriai Vulkanland székházában. A
Határon Átnyúló Együttmûködési Prog -
ram keretében egy újabb közös projekt
is megfogalmazódott, mely az ausztriai
stájer tartománnyal történõ együttmû -
ködésre épülne. »VZS

December 13-án megalakult a Magyar
Szocialista Párt Vas megyei 2-es számú
Választókerületi Társulása. A celldö-
mölki sajtótájékoztatón megjelent Dr.
Nemény András országgyûlési képvi-
selõ, a párt megyei elnöke, valamint
Szabó Lajos, az MSZP Vas Megyei Szer -
ve zetének alelnöke is. A társulási ülé-
sen a választókerületi társulás tagjai
Fehér Lászlót, az MSZP Kemenesaljai
Szervezetének elnökét szavazták meg
választókerületi felelõsnek. 

Az új választási rendszer szabályai sze-
rint Vas megye az eddigi öt helyett há-
rom választókerületre tagolódott. Sár -
vár központtal 77 település alkotja a 2-
es számú választókerületet. Az MSZP-
nek Sárváron, Répcelakon, Kõszegen és
Celldömölkön mûködik helyi szerveze-
te, de folyamatban van a büki és csep-

regi alapszervezet megalakulása is –
kezd te a sajtótájékoztatót Fehér László,
az MSZP Kemenesaljai Szervezetének
elnöke. Az évzáró ülésen Nemény And -
rás országgyûlési képviselõ hangsú -
lyozta, hogy az elõttük álló feladatok
közül a legfontosabb a szervezetek
együttmûködésének kialakítása. Az eh-
hez szükséges elsõ lépést már megtet-
ték, hiszen a társulási ülésen úgy dön-
töttek, hogy a választókerületi munkát
Fehér László fogja össze a 2-es számú
kerületben. Szabó Lajos hangsúlyozta,
hogy egy olyanfajta együttmûködés
válik szükségessé az elkövetke-
zendõkben, mely nem valami ellen,
hanem valaminek a megvalósításáért
szól. „Úgy gondolom, hogy a mai ülé-
sünk fõ kicsengése az volt, hogy aho-
gyan eddig, úgy az elkövetkezendõ vá-
lasztások idején is össze kell fogni

mindazoknak, akik a közéletben zajló
folyamatokon változtatni akarnak” –
fogalmazott a párt megyei alelnöke. 
A kormánypárt jelenlegi munkájáról
így nyilatkozott dr. Nemény András or-
szággyûlési képviselõ: „Ma már azt hi-
szem, világosan látszik, hogy két és fél
év elteltével milyen világképet képzelt
el a FIDESZ, és mit akar megvalósítani
mind a demokrácia-felfogásában, mind
a társadalom-, gazdaság-, vagy okta-
tás politikájában. Egy szûk, jobb hely-
zetben lévõ választórétegre alapoznak,
akiket a következõ választásokon a
szavazófülkében kívánnak látni, min-
den lépésük amellett szól, hogy õk
jobb helyzetben legyenek, míg mások
a választóurnáig se jussanak el. Úgy
gondolom, hogy nemcsak az emberek,
hanem Magyarország szempontjából is
ez egy rossz irány.” »VZS

Megalakult az MSZP Vas megyei 2-es számú Választókerületi Társulása

Helyi termelõk stratégiája Ausztriában

Õszi közgyûlés a Kemenesaljai Baráti Körnél
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A grillázsok királynõje, avagy a pörkölt cukor csodája
„Mit sütsz, kis szûcs…? – tesszük fel
gyakran a kérdést, akár viccesen a kony-
hában, akár csak nyelvtörõként. Mint
tudjuk, a konyhamûvészet éléskamrája
kimeríthetetlen, egyes finomságok elké-
szítésének csak a képzelet szabhat ha-
tárt. Az ünnepek közeledtével még in-
kább szóba kerül a sütés-fõzés ezerfelé
ágazó világa. Ha karácsony, akkor mé-
zeskalács sütemények. S aminek készí-
téséhez legalább annyi fantázia, ügyes-
ség és kreativitás szükségeltetik, az a ke-
vésbé elterjedt grillázs. A 2012-es év
utolsó lapszámában az idei év Grillázs -
királynõjével, Busz nyák Renátával be-
szélgettünk, aki egy rangos grillázstorta
versenyen mintegy félszáz induló között
bizonyult a legjobbnak.

»Hogyan kerültél kapcsolatba a grillázs-
készítéssel?
– Végzettségemmel és hivatásommal
összevetve a grillázskészítést, semmifé-
le kapcsolat nem lelhetõ fel, ugyanis a
dunaújvárosi fõiskola gazdálkodási sza-
kán végeztem, jelenleg GYES-en vagyok
két kicsi fiammal, egyébként könyvelõ -
ként dolgozom. Alapjában véve szeretek
sütni-fõzni, és családunkban jellemzõ a
manuális tevékenységek szeretete, hi-
szen bátyám bútorasztalos, anyukám
pedig nyugdíjazásáig szakács nõként dol-
gozott. Magam is kedvelem a kreatív te-
vékenységeket, és a mindennapi rutin-
ból való kikapcsolódásra szerettem vol-
na találni valami olyat, amiben kiélhe-
tem kreativitásomat, és teret engedhe-
tek a fantáziámnak. Elõször mézeskalács
készítéssel is próbálkoztam a grillázzsal
egyidejûleg, aztán a kettõ közül utóbbi
mellett döntöttem, mivel ez állt hozzám
közelebb, és ebben láttam nagyobb al-
kotási lehetõséget. A családban nagy-
mamám néha-néha készített grillázst,
és anyukámmal mi is csinálgattunk egy-
szerû kis formákat. Én szerettem volna
ennél továbblépni, de a régi Vas megyei
grillázskészítõkre nem sikerült rátalál-
nom, ezért 2008-ban elmentem egy
zsámbéki hölgyhöz, akinél elsajátítot-
tam a grillázskészítés technikáját, amit
alaposan megtanulni persze csak a saját
tapasztalat és kísérletezés során lehet.
»Mit kell tudni a grillázsról?
– A francia eredetû szó olvasztott cukor,
valamint pörkölt dió, mogyoró, man dula
vagy az egyéb olajos magvak 2:1 ará-
nyú keveréke, amit hengereléssel la-
pokká nyújtanak, majd sémák segítsé-
gével különbözõ figurákká varázsolnak.
Valódi cukrászati remekmû.
Magyarországon nagyon kevesen, kb.
nyolcvanan tudjuk készíteni, mert az

alapanyag ugyan egyszerû, de az alakok
elkészítése rendkívüli ügyességet, fan-
táziát, türelmet és szinte szobrászmun-
kát igényel. A különbözõ figurák külön-
leges ékességei az ünnepi asztalnak, le-
gyen az esküvõ, évforduló, karácsony,
húsvét vagy bármilyen alkalom. A nép-
hit szerint az esküvõi grillázstorta jósol
az ifjú párnak azáltal, hogy a násznép
elõtt összetörik, s ahány darabra hullik
szét, annyi évet töltenek majd együtt a
házasságban; a darabokat pedig végül
szétosztják a vendégek között, hogy a
barátság tovább éljen. S míg a többi tor-
taféle romlandó, ez nem igényel hûtést,
és akár hónapokig is eltartható. A gril-
lázstorták szállítása ugyan nem egy-
szerû, de kellõ körültekintéssel megold-
ható, én már szállítottam közel három-
száz kilométer távolságra is. A mutatós-
ság és a finom íz mellett az sem elha-
nyagolható, hogy a többi édességgel
szemben a grillázs egészségesebb, hi-
szen a tizedik században mint orvosság
kezdte pályafutását. 
»Hogyan készül ez a finom ság?
– A cukrot folytonos keverés mellett fel-
olvasztjuk, sötétebb sárgára pörköljük, de
nem szabad megégnie. Bele ke verjük a
ledarált vagy felszeletelt diót, illetve bár-
milyen olajos magvakat, és az egészet
fakanállal jól összekeverjük. Ezután me-
legen formázható szabad kézzel, vagy
sablonba töltve. Az már csak fantázia
kér dése, hogy ki mit készít belõle. Ki -
hûlés után saját anyagával vagy olvasz-
tott cukorral ragasztható össze, és tojás-
fehérjével felvert cukorral díszíthetõ. 
»Nyilván nem kevés idõbe telik egy-egy
remekmû elkészítése…

– Egy torta elkészültéhez, és díszítésé-
hez több órára van szükség, de szeren-
csére mindig tudok elegendõ idõt szakí-
tani az alapos munkára. A sablonok el-
készítésében a férjemre és testvéremre
számíthatok, emellett a nagyszülõk is
besegítenek, mindezzel megkönnyítve a
dolgomat.
»Mit jelent számodra ez a tevékenység?
– Kell az embernek egy hobbi, ami a
munka után és a hétköznapokból kikap-
csolja, én ezt a grillázskészítésben talál-
tam meg. Boldogsággal tölt el a „mû”
megszületésének folyamata, a kész pro-
duktum pedig további ötletek, fantáziák
kitalálására inspirál. Az alkotás öröme, a
szebbnél szebb dolgok létrehozása, és az,
hogy másoknak is örömet okozhatok,
mind-mind lelkesítenek. 
»A közelmúltban nemcsak magad és
mások örömére alkottál, hanem egy
rangos versenyen is megmérettetted
magad…
– Az oktatóm biztatására jelentkeztem
az V. Kárpát-medencei Grillázstorta- és
Karamellkészítõk versenyére, amelyet
november 24-én rendeztek Tápióbics -
kén. A verseny fõvédnöke és a zsûri el-
nöke Pataky János, a Magyar Cukrász -
iparosok Országos Ipartes tületének el-
nöke volt. Az ország csaknem nyolcvan
grillázskészítõjébõl ötvenen voltunk je-
len, Vas megyébõl egyedüli indulóként
vettem részt. Amatõr és profi cukrász
kategóriában lehetett nevezni, Grillázs -
készítõ királynõt pedig nem külön-külön
választottak a kettõbõl, hanem csak
egyet hirdettek ki. 
»E cím birtokosa pedig az idén te lettél...
– Igen, ami nagy örömmel tölt el, hiszen
mondhatom azt, hogy egészen fiatalon,
harminchárom évesen értem el ezt az
eredményt. Tavaly az oktatóm nyerte el
ezt a megtisztelõ címet, és úgy érzem,
most beérett a munkájának gyümölcse
azzal, hogy a következõ évben én, mint
tanítványa is a nyomdokaiba léptem.
Nagyon örülök, hogy annyi gyönyörû
versenymunka között az enyémet talál-
ták legszebbnek, és neves zsûri ismerte
el a munkámat. 
»Milyen további terveid vannak a gril-
lázs-készítésben?
Természetesen ezen eredmény és elis-
merés birtokában sem ülhetek a babér-
jaimon, a megszerzett tudásomat sze-
retném tovább hasznosítani. A jövõ ben
is keresem az új lehetõségeket, minden
kihívás elõtt nyitott vagyok, és igyek-
szem a hozzám fordulók igényeit, el-
képzeléseit kiszolgálni. Szeretnék minél
több grillázzsal kapcsolatos rendezvé-
nyen is részt venni. »REINER ANITA
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„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó
ember van, az kezdjen el valami jót

tenni, és meglátja, milyen sokan oda-
állnak mellé.” (Böjte Csaba)

Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület és az Apáczai Kiadó negyedik al-
kalommal szervezte meg 2012. de-
cember 14-én nagysikerû jótékonysági
koncertjét a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színháztermében.
Az est bevétele idén a celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
középiskola gimnázium épületének fel-
újításának költségeihez járul hozzá.

Évek óta hagyomány a városban, hogy
az Együtt Celldömölk Város Egyesület,
mint a civil szféra egyik meghatározó
képviselõje és Esztergályos Jenõ, az or-
szágosan, sõt országhatárainkon kívül
is jótékonyságáról is ismert Apáczai
Kiadó ügyvezetõ igazgatója ilyenkor
karácsony elõtt jótékonysági hangver-
senyt szervez valamely intézmény
meg segítésére. Az elmúlt évek folya-
mán kétszer rendeztek jótékonysági
koncertet a kórház, egyszer a Városi
Óvoda, idén pedig a gimnázium javára.
Ilyenkor, karácsony elõtt – bár a csalá-
dok helyzete egyre nehezebb –, a jó
cél érdekében mégis sokan adakoznak.
Az idei bevétel – mintegy egymillió fo-
rint – a legsürgõsebb feladatok megol-
dásához nyújt segítséget. A szervezõk
célja az összefogás volt, melyet a város
nagyobb vállalatai, vállalkozói, a gim-

názium pedagógusai és szülõi munka-
közössége, valamint számos celldö-
mölki lakos a belépõjegyek megvásár-
lásával támogatott. A koncert sztárven-
dégei Szvorák Katalin énekmûvész és
Péter Szabó Szilvia voltak. Szvorák
Katalin és kísérõje, Bolya Mátyás már
tavaly is vendégszerepeltek városunk-
ban, és elõadásukkal igazi meghitt ka-
rácsonyi hangulatot teremtettek. Szvo -
rák Katalin elõadómûvész dalai az Õrvi-
déktõl Moldváig, a Délvidéktõl a Fel vi -
dékig átfogták az egész magyar nyelv-
területet. Karácsonyi jókívánságait egy
felvidéki népdallal tolmácsolta: „Kará -
csony estéjén szépen vigadjanak,/ Elsõ
órájában békével jussanak./ Valahány
e háznak lakosai vannak,/ Az Isten ál-
dása térüljön magukra!”
A fiatal és érettebb korosztályt egya-
ránt megnyerte magának Péter Szabó
Szilvia, aki a régi közismert NOX-sláge-
reket és a legújabb, most megjelenõ
albumának dalait egyaránt elhozta
hozzánk. „Szól már az énekszó,/ Hintót
húz négy patkó,/ Nézz szét, ma min-
den jó: álomnak látszó!” – énekelte a
karácsony ünnepi hangulatát idézve A
tél dalát, befejezésül pedig a Százszor
ölelj még! címû közismert slágerrel a
közönséget is megénekeltette, amely
fennállva ünnepelte az énekesi pályá-
ra visszatérõ énekesnõt. Sipos Tibor, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
képzõ Iskola igazgatója végigkonferál-
ta a mûsort. Külön színfoltja volt az est-
nek, hogy a mûsorszámok felkonferá-

lása mellett a gimnázium történetét is
áttekintette. 
– Nagy örömmel értesültünk a gimná-
zium felújítása érdekében történõ
gyûjtésrõl, és tapasztaltuk az emberek
pozitív viszonyulását. Természetesen
az iskola saját forrásaival is megpró-
bálja szebbé varázsolni az intézményt.
Eddig is történt már jótékonykodás
szülõk és diákok által, akik megpróbál-
tak segíteni rendbe tenni az épületet.
Köszönet jár az Együtt Celldömölk Vá -
ro sért Egyesületnek, az Apáczai Kia dó -
nak és mindazoknak, akik jegyvásár-
lással, illetve bármilyen más módon
hozzájárultak a gimnázium felújításá-
hoz. Köszönet jár továbbá a KMKK dol-
gozóinak, hogy lehetõvé tették a mû -
sor zavartalan lefolyását –mondta el
beszédében Sipos Tibor igazgató.

•••
Az Együtt Celldömölk Város Egyesü le -
tének tagjai ezúton köszönik meg mind-
azok segítségét, akik a téli rendezvé-
nyek során a jótékonysági hangverse-
nyen, illetve a piacon tartott jótékony-
sági vásáron támogatták a gyûj tést,
melybõl a gimnázium és a város 12 leg-
rászorultabb családja fog részesülni.

»LOSONCZ ANDREA

Emelkedett hangulatban a jótékonysági koncerten

A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sületének Celldömölki Csoportja de-
cember 14-én tartotta immár hagyo-
mányos karácsonyi ünnepségét a Ke -
menesaljai Mûve lõdési Központ és
Könyvtárban. Az intézmény galériája
ezúttal is zsúfolásig megtelt vendégek-
kel, több mint 110-en látogattak el a
karácsony jegyében zajló összejövetel-
re. A délutáni mûsorban a Városi Óvo-
da gyermekei Betlehemes játékkal
kedveskedtek a jelenlévõknek, majd
Hor váth Kitti egy karácsonyi dallal aján -
dékozta meg a közönséget. Az egyesü-
let tagjait valamint a meghívott vendé-
geket Holpert Jenõné, a helyi csoport
vezetõje üdvözölte, köszönetet mon-
dott a Támogató Szolgálat tagjainak
valamint a mûvelõdési központ igazga-

tójának egész éven át nyújtott önzet-
len segítségéért. Nagy né Ferencz Myr -
till önkormányzati képviselõ emléke-
zett meg az év legszebb ünnepének
bensõséges hangulatáról. Fehér László
polgármester szintén megosztotta jókí-
vánságait a jelenlévõkkel. A városve-
zetõ többek között a sorstársak össze-
fogásáról beszélt, mely karácsony ide-
jén talán még nagyobb jelentõséggel
bír a körükben. Advent idõszakában
mindenki a közelgõ ünnepnapokra ké-
szül, de még ilyenkor sem szabad
megfeledkezni egymásról, ha lehet,
még nagyobb odafigyeléssel segítsük
egymást – hang súlyozta a polgármes-
ter. A karácsony jegyében zajló ren-
dezvényt tombolasorsolás és zenés
mu latság zárta. »VZS

Mozgássérültek karácsonya

Értesítés
A KMKK által december 15-ére meg-
hirdetett süteménysütõ verseny díja-
zottja: Bolla Lászlóné Irénke, Köcsk. 

Gyertyagyújtás
December 22-én, szombaton 16.00
órakor kerül sor a negyedik gyertya
meggyújtására. A rendezvényen igét
hirdetnek a történelmi egyházak
képviselõi, köszöntõt mond Karádi
Mihály, a Magyar Máltai Szeretet -
szol gálat Celldömölki Csoportjának
vezetõje. A mûsorban Betlehemes
játékkal szerepel a Soltis Színház; a
Liszt Ferenc Vegyeskar Süle Ferenc
vezetésével, valamint Radányi Ká -
roly karácsonyi dalokkal teszik meg-
hittebbé a várakozás idejét. A téren
forró teával és forralt borral várják a
kilátogatókat az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat tagjai, vala-
mint a Kemenesaljai Mûve lõdési
Központ dolgozói.
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Filmklub 
szülõknek!

A Celldömölki Pedagógiai Szak -
szolgálat várja Önt, Önöket filmve-
títéssel egybekötött beszélgetései-
re. A filmklub célja a frissítõ kikap-
csolódás mellett az élmények meg-
osztásának lehetõsége.
A film megtekintését követõen a
szervezõk (két pszichológus) a
megjelenteket beszélgetésre invi-
tálják, mely során érinthetik a film
mondanivalóját, a film közben ke-
letkezett érzelmeket, felmerülõ
gon dolatokat, vagy a való életben
megélt hasonló tapasztalatokat. A
filmklub havonta megrendezésre
ke rül, a részvétel ingyenes. A soron
következõ alkalmak és filmek:

• 2013. 01. 10. (csütörtök) 16:00 – 
Elsõ a szerelem

• 2013. 02. 07. (csütörtök) 16:00 –
Férjhez mész, mert azt mondtam

• 2013. 03. 06. (szerda) 16:00 – 
Apja lánya

A filmklub helyszíne: Celldömölk,
Széchenyi u. 16. (Vá rosi Iskola alsós
épülete) I. emelet, fej lesztõ szoba
Minden kedves érdek lõdõt szere-
tettel várunk:

»MITTLI ÉVA

»SZILÁGYI ÁGNES

Adventi meghívás
Karácsonyi szeretettel

2012.december 22-én, szombaton, délelõtt 11 órától2012.december 22-én, szombaton, délelõtt 11 órától
szeretettel várjuk Celldömölk Város nehéz anyagi helyzetben lévõ, rászoruló,

megbecsülést érdemlõ lakóit meleg étel, meleg ital  (tea) és sütemény 

adományozására, kiosztására 

a Celldömölki Városi Általános Iskola Széchenyi utcai ebédlõjébe! 

A A KARITATÍVKARITATÍV RENDEZVÉNYRENDEZVÉNY FÕFÕ SZERVEZÕISZERVEZÕI

Magyar TiborMagyar Tibor Nagy AntalNagy Antal Kurucz IvánKurucz Iván
Elektro Diszkont TV-CELL, Új Kemenesalja Deja Vu Panzió

TTOVÁBBIOVÁBBI SEGÍTÕTÁRSAKSEGÍTÕTÁRSAK ÉSÉS TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Molnár TamásMolnár Tamás Kovács PéterKovács Péter
Gumijavító Szerviz Villamossági Szaküzlet

TTOVÁBBIOVÁBBI TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Celldömölk város vezetõi: Fehér László,Fehér László, Celldömölk Város polgármestere és 
Söptei Józsefné, Söptei Józsefné, Celldömölk Város alpolgármestere

Celldömölk Város Képviselõ testülete 
Celldömölki Városi Általános Iskola.

Évek óta hagyomány városunkban az Ad venti
versünnep megrendezése, melyet a TV-Cell
stábja és a Kemenesaljai Mûve lõ dési Központ
és Könyvtár december 16-án hetedik alka-
lommal vállalt magára. Idén 65 bátor jelent-
kezõ volt, mellyel a jelentkezõi csúcs is
megdõlt az elmúlt évekhez képest. A jelent-
kezõk három kategóriában indulhattak. A
Lángocska kategóriában óvodás gyermekek, a
Gyertya fény kategóriában 7–14-évesek, a
Csillagszóró kategóriában pedig a 14 év felet-
tiek. A versenyzõk az adventhez és kará-
csonyhoz kapcsolódó versekkel álltak a há-
romtagú zsûri elé. A verseny kezdetén Pálné
Horváth Mária, a zsûri elnöke köszöntötte a je-
lenlévõket, majd kezdetét vette a nemes ve-
télkedés. A zsûri döntése a következõk szá-
mára hozott eredményes helyezést: a
Lángocska kategóriában minden óvodás aján-
dékban részesült. A Gyertyafény kategória dí-
jazottai:1. Sarlós Nap sugár, 2. Pál Kata, 3.
Erdélyi Vivien. A Csillagszóró kategóriában 1.
Novák Fanni Mó nika, 2. Baráth Kata, 3. Kovács
Kristóf lett. Különdíjasok: Sarlós Amina,
Horváth Levente, Viola Fanni, Mester Krisztina,
Révfi Dalma. »BH

Adventi versünnep

Meghívó
a celldömölki evangélikus gyülekezet

jótékonysági báljára, melyet
2013. január 26-án, 

a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban szervez.
Kapunyitás: 17.30 óra

A mûsor kezdete: 18.30 óra
Az érdeklõdõknek lehetõségük van belépõjegyet váltani csak a mûsorra is,

melyben a tervek szerint szerepelnek:

Berecz András ének- és mesemondó, 
Gosztola Adél, a nyíregyházi Móricz Zsigmond

Színház színésze, 
Bérdi Réka és Kiss Valentina hegedûn, 

valamint a gyülekezet konfirmandusai és társaik
táncot mutatnak be.

A mintegy egyórás mûsort követõen kezdõdik a bál. 
A mûsorra a belépõ 1800 Ft/fõ, 

vacsorával egybekötve: 5000 Ft/fõ.
Süteményt a bálban résztvevõktõl várnak a szervezõk, ezáltal is

közvetlenebbé téve a hangulatot.
A jótékonysági bál bevételébõl a gyülekezeti ház felújításához

járulnak hozzá az adakozók. 
További adományokat az Evangélikus Egyházközségért

Alapítvány számlaszámára várnak: 10404711-47110094.



2012. november 26-tól három napot
töltött iskolánkban Agata Czerwiec
német nyelvtanár és Stanislaw Pryga
igaz gató a Zespól Szkól w Radomyslu
Wielkibõl. Iskolánk a 9. a osztállyal
egy e-Twinning projekten vesz részt,
mely német nyelven zajlik.

Az e-Twinning egy biztonságos, in-
gyenes felület, ahol az európai taná-
rok diákjaikkal különbözõ projekteken
vehetnek részt. Kö zös témánk: kultu-
rális hasonlóságok és különbségek. Az
osztály már három bemutatót is ren-
dezett az iskoláról, a városról és ha-
zánkról. A lengyel diákok prezentáci-
ókat készítettek városukról, iskolájuk-
ról egy filmet forgattak. 
Vendégeink november 26-án a regge-
li órákban érkeztek meg. A két iskola
Co  me nius-programban szeretne
együtt pályázni, errõl tartottunk egy
ötletbörzét, melyen iskolánk igazga-
tója, Sipos Tibor, igazgatóhelyettese,

Dózsáné Ba logh Viola, a nyelvi mun-
kaközösség vezetõje, dr. Lennerné
Patkó Ildikó és jómagam vettünk
részt. Számos ötletet írtunk le, melyek
közül az alábbiakat szeretnénk meg-
valósítani: diákok négy szeri utaztatá-
sa, közös tábor, kiállítások, filmek for-
gatása. A lengyel–magyar barátság
jegyében témánkat kibõvítve, „A két
bátor nép” történelmi eseményeivel
foglalkoznánk részletesebben.
Másnap német, angol és testnevelés
órákat látogattak a vendégek. Délelõtt
Fehér László polgármester úr fogadott
bennünket, délután Kirner Antal Zol -
tán plébános kalauzolásával bejártuk
a kegytemplomot, majd a Ság hegyen
folytattuk kirándulásunkat. A harma-
dik nap tagintézményünk megtekinté-
se után a Vulkán fürdõn pihenték ki
fáradalmaikat a vendégek.
Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni Fehér László polgármester úrnak,
Söp tei Józsefné alpolgármester-asz-

szonynak, Tulok Gabriella oktatási refe-
rensnek, Mayer Noéminek, aki a Cell -
dömölki Kistérség Önkormányzatainak
többcélú társulását vezeti, illetve Dan -
ka Imrének, hogy lehetõvé tették ven-
dégeink színvonalas vendégül látását.

»FÓDI GEORGINA VIVIEN

PROJEKTVEZETÕ
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Lengyelországi testvérkapcsolat kiépítése a középiskolában

Celldömölkön, a Marx Károly utcában
családi ház eladó.
Érdeklõdni a 95/420-507-es telefon-
számon vagy a Répcelak és Vidéke
Ta  ka rékszö vet kezet Celldömölk II. Ki -
ren deltségén (Celldömölk, Hegyi u.
1.) lehet.

» APRÓHIRDETÉS

Köszönetnyilvánítás
A Ligeti Óvoda Munkáját Segítõ Ala pít -
vány megköszöni felajánlását mindazok-
nak, akik 2011. évi adójuk 1%-ával Ala -
pít ványunk munkáját támogatták. A fel-
ajánlott 170.526 Ft-ot játék vásárlására
fordítjuk. Köszönettel

»KÉRI JÓZSEFNÉ, A KURATÓRIUM ELNÖKE

Természettudományi vetélkedõ a gimnáziumban
Második alkalommal került megrende-
zésre a Természettudományi vetélkedõ
a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
képzõ Iskola szervezésében. 
A kezdeményezés annak tudható be,
hogy a diákoknak lehetõségük nyílt
emelt óraszámban tanulni a biológiát és
a kémiát. Fontos, hogy azok, akik ko-
molyabban érdeklõdnek a fenti tantár-
gyak iránt, felmérhessék tudásukat

adott témákban. Idén Kemenesalja álta-
lános iskolái közül 12 csapat vett részt a
versenyen három kategóriában. A ver-
seny témájából adódóan a feladatokban
biológiai, kémiai és környezetvédelmi
tartalmakra kérdeztek rá a szervezõk. A
versenynek mindenképp hagyományte-
remtõ szerepe van. Az iskola nagy örö-
mére kétszeres érdeklõdés vette körül a
vetélkedõt, a tavalyihoz képest.

A szervezõk remélik, hogy a továbbiak-
ban is ekkora népszerûségnek örvend
majd a verseny és ezúton szeretnének
köszönetet mondani a támogatóknak
is: a Celldömölki HUKE Kft.-nek, a Pa pi -
rusz Grafikai Stúdiónak, a Tiffany Stú -
diónak, valamint a Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Diákönkormányzatának.

»KOVÁCS PETRA
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Maci Cuki Cukrászda
Celldömölk. Szomraky utca

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 

minden kedves vendégünknek!

Csõre Judit és munkatársaiCsõre Judit és munkatársai

Tisztelt celldömölki lakosok!
Közeleg a szeretet ünnepe, ebben az idõszakban 

mindannyian jobban odafigyelünk 
a számunkra fontos emberekre, fontos dolgokra.

Ajándékozzuk meg a környezetünket is egy kis odafigyeléssel 
és szelektáljunk karácsonykor is!

Egész éves együttmûködésüket megköszönve kíván
boldog ünnepeket a

Tisztelt celldömölki lakosok!
Közeleg a szeretet ünnepe, ebben az idõszakban 

mindannyian jobban odafigyelünk 
a számunkra fontos emberekre, fontos dolgokra.

Ajándékozzuk meg a környezetünket is egy kis odafigyeléssel 
és szelektáljunk karácsonykor is!

Egész éves együttmûködésüket megköszönve kíván
boldog ünnepeket a

Kérjük, hogy az új évben is 

legyenek partnereink 

a szelektív hulladékgyûjtésben!

Celldömölk központjában 58 m2-es
üzlet 2012. december 1-től kiadó.
Érdeklődni: 06 70/317-4194

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk

Celldömölk Város és a környező
települések lakosságának!

Kemenesvíz Víziközmű Kft.

Nagyon boldogNagyon boldog
kará csonyi ünnepeketkará csonyi ünnepeket
és sikerekben gazdagés sikerekben gazdag
új esztendőt kívánokúj esztendőt kívánok

minden kedvesminden kedves
hirdetőnknekhirdetőnknek

Celldömölk város ésCelldömölk város és
a környező településeka környező települések

lakóinak.lakóinak.
Nagy AntalNagy Antal

hirdetésszervezőhirdetésszervező
Új Kemenesalja Új Kemenesalja 

és TV-CELLés TV-CELL
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Szakál
Viktor

Szûcs
Boglárka

Kõszegi
Miranda

Danka
Imréné

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Szokott újévi fogadalmat tenni?

»KÉR DEZ: KOVÁCS PETRA »FOTÓ: BALÁZS HAJNALKA

Minden évben szokásommá
vált az újévi fogadalom. Na -
gyon büszke vagyok magam-
ra, hisz volt már több olyan,
amit sikerült betartanom. Ál-
talában olyan fogadalmakat
teszek, mint például, hogy
jobban fogok tanulni az isko-
lában, kevesebb édességet
eszem  vagy  megpróbálok
még inkább szót fogadni a
szüleimnek. Egyik állandó új-
évi fogadalmam, hogy a kö-
vetkezõ évben még több ba-
rátot szerezzek. Idén viszont
azt fogom megfogadni, hogy
mivel nincs velem a húgom,
igyekszem  minél  többször
meg látogatni õt.

Általában nem szoktam új-
évi fogadalmat tenni, hiszen
tisztában vagyok vele, hogy
nem fogom tudni betartani.
4. osztályba járok, így való-
színûleg, ha mégis tennék
fogadalmat, az lenne, hogy
igyekszem az iskolában a le-
hetõ legjobbat nyújtani, ott-
hon pedig szót fogadni a
szüleimnek. Vagy esetleg
még azt, hogy minél több
barátot szerezzek magam-
nak. Azt még nem tudom,
hogy idén teszek-e újévi fo-
gadalmat. A családomban
sem tudok róla, hogy szo-
kott-e bárki újévkor fogadal-
mat tenni. 

Ötödik osztályos vagyok a
Cell dömölki Városi Általános
Is ko lában. Nem vált szoká-
sommá az újévi fogadalom-
tétel. Ám ha mégis megfo-
gadnék valamit, az biztos,
hogy sporttal kapcsolatos
len ne. Nagyon szeretek
spor tolni, és komolyabban is
szeretnék például kézilab-
dázni. Így nem tartom kizárt-
nak, hogy az idei fogadal-
mam az lesz, hogy igyek-
szem tenni valamit a kézi-
labda irányába. Tudtommal a
családom sem szokott újév-
kor fogadalmat tenni, mivel
lehet, hogy õk sem tudnák
betartani.

Nem vagyok híve az elõre
eltervezett fogadalmaknak,
ugyanis ha valami rossz, azt
minél elõbb be kell fejezni,
a jó dolgokat pedig miha-
marabb elkezdeni. Így sok-
kal ésszerûbb az épp aktuá-
lis feladatokat a lehetõ leg-
jobban elvégezni. Más rész -
rõl ha nem teszek újévi fo-
gadalmat, akkor sem ma-
gamnak, sem pedig másnak
nem oko    zok csalódást. Biz -
tos, hogy vannak sokan, akik
nem értenek ezzel a véleke-
déssel egyet és más a véle-
ményük, de én így látom jó-
nak és már hosszú ideje így
élem az élete met is.

Mozimûsor-ajánló 2013. január
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, Dr. Gé fin tér 1. 
Jegyárak: teljes árú jegy: 800 Ft, diák- és nyugdíjas jegy: 600 Ft, gyermek jegy (14 éves
korig): 500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft.
Telefonos jegyrendelés: 06 95/779-301, 06 95/779-302. Jegypénztári órák: kedd, szer-
da, csütörtök: 15.00–18.00, péntek: 15.00–19.00, szombat: 14.00–19.00.

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÕPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK
Popper Péter: Állatokról, emberekrõl (art)* 2013. január 02. és 03., 18.00 óra színes, magyar riportfilm, 65 perc, 2012

Bosszúállók 2013. január 04., 05.,19.00 óra színes, mb., amerikai fantasztikus akciófilm, 142 perc, 2012

Popper Péter: Állatokról, emberekrõl (art)* 2013. január 07., 08. és 09., 18.00 óra színes, magyar riportfilm, 65 perc, 2012

Hétszer lenn, nyolcszor fenn 2013. január 10., 18.00 óra színes, feliratos, francia filmdráma, 103 perc, 2009

Krízispont 2013. január 11. és 12., 19.00 óra színes, feliratos, amerikai thriller, 107 perc, 2011

Marsupilami nyomában 2013. január 12., 15.00  és 17.00 óra színes, magy. beszélõ, francia vígjáték, 105 perc, 2012

Popper Péter: Állatokról, emberekrõl (art)* 2013. január 14., 15., 16., 18.00 óra színes, magyar riportfilm, 65 perc, 2012

Barbara 2013. január 17., 18.00 óra színes, feliratos, német filmdráma, 105 perc, 2012

Alkonyat: Hajnalhasadás 2. 2013. január 18., 19.,19.00 óra színes, feliratos, amerikai fantasy, 115 perc, 2012

Hotel Transylvania 2013. január 19., 15.00 és 17.00 óra színes, mbeszélõ, amerikai animációs film, 91 perc, 2012

Popper Péter: Állatokról, emberekrõl (art)* 2013. január 21., 22. és 23., 18.00 óra színes, magyar riportfilm, 65 perc, 2012

Hisztéria 2013. január 24., 18.00  óra sz., f., angol–francia–német–luxemburgi rom. vígjáték, 100 p. 2011

Cosmopolis 2013. január 25., 26.,19.00 óra sz., f., francia–kanadai–portugál–olasz filmdráma, 108 perc, 2012

Barátom Knerten 2013. január 26., 15.00. és 17.00 óra színes, magyarul beszélõ, norvég családi film, 74 perc, 2009

* Kérjük, hogy az art jelzésû filmekre a jegyigénylést a vetítést megelõzõ három munkanappal korábban jelezzék, köszönjük!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – PTE-
PEAC 8-2. 
Celldömölk, férfi Extraliga asztalitenisz-
mérkõzés, vezette: Rosta, Bódi.
Páros: Fazekas, Nagy – dr. Laczkó, Laka tos
3:2 (-7, 9, -12, 7, 10). Nehezen lendült bele
a celli kettõs, és maratonira nyúló csatában,
40 perc alatt tudott diadalmaskodni. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Nagy – Orosz 3:0 (5, 4, 6).
Nagy kipihenhette a páros fáradalmait,
könnyedén tudott nyerni. (2-0). Szita – La -
katos 0:3 (-9, -8, -7). A pécsi játékos jobban
akarta a sikert, és felõrölte Szitát. (2-1)
Fazekas – dr. Laczkó 3:1 (4, 9, -9, 10). Faze -
kas nem villogott, de a hibák ezúttal bele -
fértek. (3-1). 2. kör: Nagy – Lakatos 2:3 (-5,
-12, 9, 3, -6). Lakatos 2:0-nál kissé kienge-
dett, így Nagy egyenlíteni tudott. A végjá-
tékot azonban ismét a pécsi játékos bírta
jobban. (3-2) Fazekas – Orosz 3:1 (5, 4, -9,
4). Fazekas nagyobb tudása ezúttal is kijött,
kár, hogy a harmadik szettet elszórakozta.
(4-2) Szita – dr. Laczkó 3:0 (2, 6, 6). Szita jól
játszott, magabiztosan nyert. (5-2). 3. kör:
Fazekas – Lakatos 3:0 (2, 6, 5). Fazekas a
leg jobbkor pörgött fel, és olyan sima gyõ -
zelmet aratott, amilyenre senki sem számí-
tott. (6-2) Nagy – dr. Laczkó 3:0 (10, 12,
11). Minden szettben szoros eredmény szü-
letett, köszönhetõen Nagy kapkodó játéká-
nak. (7-2) Szita – Orosz 3:1 (-8, 9, 6, 4).
Szita az el sõ szettben elaludt, majd reme-
kül játszva legyõzte Oroszt. (8-2).

Gyõzött: Fazekas 3, Nagy 2, Szita 2, Fa ze -
kas–Nagy páros, ill. Lakatos 2. 
Szeged AC – Celldömölki VSE-Swietelsky-
Wewalka 2-8. Szeged, férfi Extraliga aszta-
litenisz-mé rkõzés.
Páros: Dudás, Kószó – Fazekas, Nagy 2:3 (0-
1). Egyéni, 1. kör: Kószó – Szita 3:0, Dudás –
Nagy 2:3, Tóth – Fazekas 0:3 (1-3). 2. kör:
Dudás – Szita 3:1, Kószó – Fazekas 2:3, Tóth
– Nagy 0:3 (2-5). 3. kör: Dudás – Fazekas
2:3, Kószó – Nagy 2:3, Tóth – Szita 0:3 (2-8).
Gyõzött: Kószó 1, Dudás 1, illetve Faze kas 3,
Nagy 3, Szita 1, Fazekas–Nagy páros.
A középmezõnyben tanyázó hazaiak igazán
megizzasztották a bajnokot ezen a találko-
zón. A szegediek kis csarnokában a CVSE já-
tékosai nehezen tudták megszerezni az
utolsó õszi gyõzelmet. Hiába lett nagyará-
nyú a diadal vége, a meccs folyamán több-
ször is ötödik szettre kényszerültek Faze -
kasék. Ezzel a sikerrel megõrizte 100 száza-
lékos mérlegét a Celldömölk, így a bajnoki
tabella élén várja a téli pihenõt. A honi
pontvadászat január 12-én folytatódik.
BAJNOKI MÉRKÕZÉSEK
NB I.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Büki TK
7:11
Benák András 2, Kramarics Gergõ 2, Teket
Attila 1, Ölbei-Teket, Benák-Kra ma rics pá-
rosok. Közel álltak a döntetlenhez a celliek,
de a végjátékban a bükiek legtöbbször fe-
lülkerekedtek.

NB III.
Turris SE Sopron II. – CVSE-SWIETELSKY-WE-
WALKA III. 10:8
Fehér László 3, Tarr Sándor 2, Tamás László 1,
Máthé Gyula 1, Tamás-Máthé páros. Nagy
csatában maradtak alul a celliek a dobogós
helyre pályázó Turris ellen.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Kõ sze gi SE
13:5
Fehér László 3, Tamás László 3, Balázs
Gyula 3, Máthé Gyula 3, Fehér-Máthé pá-
ros. Az esélyesebb celliek magabiztosan
nyerték a találkozót.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – SZAK II.
Szombathely 18:0
Fehér László 4, Tamás László 4, Máthé
Gyula 4, Balázs Gyula 4, Fehér-Máthé,
Tamás-Balázs párosok. A hazaiak minden
mérkõzést megnyertek, a SZAK fiataljai
csak játszmákat tudtak nyerni.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Gyõri
Elektromos II. 7:11
Lukács Balázs 4, Orbán Renátó 2, Csu por
Máté 1. Lukácson kívül a többiek halovány
teljesítményt nyújtottak, így vereség lett a
vége.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Hévíz SK II.
15:3
Lukács Balázs 4, Orbán Renátó 4, Szabó
Ferenc 3, Mogyorósi Erik 2, Lukács-Or bán,
Szabó-Mogyorósi párosok. A cellieknek nem
okozott gondot az erõ  sen tartalékos vendé-
gek legyõzése. »CSUKA LÁSZLÓ
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Veretlenül telelnek az élen pingpongosaink

Szoros küzdelemben maradtunk alul

Megyénk olimpikonjai a közéleti kávézóban
A Cselekvõ Összefogással Celldö möl kért
Egyesület soron következõ közéleti kávézó-
jának nem kisebb kvalitású emberek voltak
a vendégei, mint megyénk olimpikonjai. Az
Egy csésze kávé mellett címû programsoro-
zat december 11-i rendezvényének kereté-
ben Fehér László polgármester, egyesületi
elnök Gécsek Tibor, Németh Zsolt és Pars
Krisztián dobóatlétákat faggatta pályafutá-
sukról, eredményeikrõl, sikereikrõl.
A trióból elsõként Gécsek Tibor olimpikon,
Európa-bajnok mutatkozott be, aki tizenhat
évesen kezdte a kalapácsvetést, és huszon-
négy évesen az elsõ magyar kalapácsvetõ
volt, akinek nyolcvan méter fölé szállt ke-
zébõl az eszköz; 80.10 méterrel saját csú-
csát döntötte meg. Tíz évvel késõbb a Buda -

pesten rendezett Európa-bajnokságon 82.27
méteres dobásával Eu ró pa-bajnok lett, szin-
tén ez évben „Az év sportolójának” válasz-
tották Magyar or szágon. Míg azelõtt a világ-
rang lista 76. helyén állt, ezen induló ered-
ményével felkerült az elsõ helyre.
Németh Zsolt esetében az alma nem esett
messze a fájától, hiszen édesapja a Dobó -
pápaként ismert és elhíresült mesteredzõ
Németh Pál volt. Az atlétikát tizenhat éves
korától kezdte komolyan venni, majd a
késõbbiekben saját hitvallása szerint foly-
tatni: „A jó versenyzõ a sikerekbõl és ku-
darcokból egyaránt tanul.” A világbajnoki
ezüst érmes, Európa Kupa gyõztes többszö-
rös magyar bajnok dobóatléta 1999-ben
„Az év férfi atlétája” lett. Abban az évben a

sevillai világbajnokságon a hetedik helyrõl
sikerült az ezüstéremig feltornásznia magát.
Harmadik olimpikonunk, Pars Krisztián kö-
zépiskolásként ismerkedett meg a kalapács-
vetéssel, és tizenhét évesen Lengyel or szág -
ban már ifjúsági világbajnokságot nyert. A
magyar bajnokságon nyolcszoros arany- és
kétszeres ezüstérmes dobóatléta a tavalyi
világbajnokságon második helyet, az idei
Európa-bajnokságon pedig aranyat vívott ki
magának elért eredményeivel. A legna-
gyobb siker természetesen az idén nyáron
zajlott londoni olimpián megszerzett arany-
érem volt a 80,59 méteres „nagy dobással”.
Pars Krisz tián öt egymást követõ évben lett
„Az év magyar atlétája, 2008-ban pedig „Az
év vasi embere” címet is elnyerte. »RA

BC Olad (Szombathely) – KEMKO Celldö mölk
60-56 (14-14, 11-14, 21-13, 14-15)
Szombathely városi-városkörnyéki kosár-
labda-bajnokság, 8. forduló.
Vezette: Polyák, Szoó.
KEMKO Celldömölk: SZABÓ 21, ORBÁN 17,
Hérincs 3, Gaál T.4 , Gaál P. -
Csere: Esztergályos 5/3, Szóka -, Csói 6.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.

Érdekes küzdelmet ígért a 8. forduló, hiszen
a bajnokságban legtöbb pontot dobó BC
Olad és a legkevesebbet kapó KEMKO talál-
koztak. Kissé álmos kezdés után elhúzott a
hazai csapat, de hamar egalizáltak a cell-
dömölkiek és végig szorosan tartották a
mérkõzést. A végjátékban azonban a szom-
bathelyiek jobban koncentráltak, igaz, a bí-
ró páros is segítségükre volt a nehéz pilla-

natokban, így kissé fura körülmények kö-
zött, de megérdemelten tartották otthon a
két pontot. Edzõ: Egyik szemem sír, a másik
nevet. Büszke vagyok a csapatra. Jobb bün-
tetõzés mellett nem kellett volna azzal fog-
lalkoznunk, hogy a bírók hogyan fúj ják le a
mérkõzést, mert tehetetlenek lettek volna.
Ha mindenki vállal még egy kis plusz mun-
kát, fel tudunk nõni az ilyen feladatokhoz.
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Celldömölk – Vasszécsény 2-0 (1-0)
Celldömölk, 100 nézõ, Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság, 15. forduló. 2012. november
24.
Vezette: Vass István (Mészáros Péter,
Horváth Ádám).
Celldömölk: Szíjártó (Tóth A. 85. p.) –
Ambrus R. (Ambrus A. 85. p.), Megyesi R.,
Györkös, Pupp – Mészáros (Sebes tyén R. 60.
p.), Szuh, Vajda, Sebestyén Sz. (Földvárszki
73. p.) – Vánkos, Gyõri (Megyesi P. 85. p.).
Edzõ: Kelemen Kornél.
Vasszécsény: Pungor A. – Polgár, Ko vács,
Szakály, Pék – Kontics (Bori 80. p.), Horváth,
Szakács, Kõmûves (Pun gor M. 80. p.),
Viszked – Vadász. Edzõ: Baranyai Tibor. 
Góllövõk: Vánkos Balázs (14. p.) és Gyõri
Gergely (83. p.).
Kiállítva: Szakály Zoltán (82. p.) és Polgár
Milán (89. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Vasszécsény U19
0-1 (0-1). Az õszi bajnok Szent gott hárd ott-
honában megszerzett elõ zõ heti pont után,
váratlan vereség a középmezõnyhöz tarto-
zó vendégek ellen. Az õszi szezonban ez
volt az egyetlen mérkõzés, amikor nem lõt -
tünk gólt. 

Tartozunk még az utolsó bajnoki mérkõzés
összefoglalójával, majd ezt követõen a
szakosztály többi csapatának eredményérõl
ejtünk néhány szót. A bajnoki szezon edzõi
értékeléseire majd a késõbbi lapszámokban
kerülhet sor, tavaszig úgyis lesz még bõven
idõnk, mire újra meccsre lehet járni. Apropó

meccsre járni, a szezon talán legkellemet-
lenebb meglepetése, hogy az elõzõ évad-
ban elért bajnoki cím ellenére méltatlanul
kevesen járunk szurkolni. A 2000-es évek
ezren felüli nézõszáma ma már az álomka-
tegóriába tartozik, de egy három-négyszáz
nézõ azért nem lenne irreális. Vala hogy
vissza kellene szoktatni a nézõket a pályá-
ra, persze a jó játékkal könnyebb lenne, de
ahogy a bajnoki cím is mutatja, valami más
is hiányzik. Rátér ve az utolsó hazai bajnoki-
ra, a vendégcsapat volt és maradt is az
egyetlen olyan csapat, amelyiknek nem si-
került gyõztesként elhagyni a pályát egy-
szer sem. Nem szoktak alárendelt szerepet
játszani, mondhatni döntetlen specialisták-
nak számítanak, hiszen ugyannyi veresé-
gük volt, mint nekünk, csak míg nekünk két
döntetlenünk volt, nekik hét. Ennek megfe-
lelõen kép zõdött le az utolsó meccsük is,
kont rajátékra rendezkedtek be, kontráikat
viszont nem tudták befejezni, még akkor
sem, amikor rögtön a meccs elején egyedül
vihették kapusunkra a labdát és két esélyük
is volt a gólszerzésre. Nem lõtték be, mi vi-
szont az elsõ negyedóra végén nem ron-
tottuk el a kínálkozó alkalmat, Vajda harcolt
meg egy labdáért, majd Mészároshoz ke-
rült, akinek a lövését a vendégportás még
bravúrral védte, de a kipattanóra Vánkos
Balázs érkezett a legjobban. Sokáig kellett
várni az újabb találatra, a finisben egy, a ti-
zenhatos vonaláról elvégzett szabadrúgást
Gyõri Gergely lõtt a hosszúba. Gyõri ezzel a
találatával a góllövõlistán tartja a helyét az

élbolyban, a Kemenesmagasiban játszó volt
celli Baranyai Zsolttal a 2–3. helyen állnak a
12-12 góljukkal. Ahogy a címben is utal-
tunk rá, a szezon felemásra sikeredett, bor-
zalmas kezdés egy félbeszakadt meccsel,
majd a zavarodottságban újabb négy vere-
ség. Az elsõ öt meccs tehát nulla pont, utol-
só elõtti hely a tabellán, az ezt követõ tíz
mérkõzésen viszont húsz pont, amibõl ha
képezünk egy újabb tabellát, a harmadik
helyre lenne elég (még nálunk is jobban fi-
niselt a Haladás, tíz meccsbõl 28 pont, illet-
ve az õszi bajnok Kõszeg ugyan elvesztette
a kezdeti 100%-os eredményét, a 22 pont-
jával így is az élen maradt természetesen).
Ez a kis számolgatás talán csak azért lehet
érdekes, mert a zárásra utolértük a közép-
mezõnyt és egy jó tavaszi hadjárattal, még
oda lehet érni a dobogóra, ha nem is a leg-
tetejére. Az U19 sokáig az elsõ háromba
tartozott, az idegenbeli alig jobb, mint
50%-os teljesítmény, illetve ez az utolsó
hazai vereség visszavetette azonban a csa-
patot a hatodik helyre. Még a tavalyi arany
megismétlése sem lehetetlen, de nagyon
nehéz lesz, még úgy is, hogy az elõttünk
álló mind az öt csapatot hazai pályán fog-
juk fogadni, ahol azért rendre megkeserít-
jük az ellenfelek életét. Az U16 a tízcsapa-
tos északi csoportban a második helyért
van harcban, míg az U13 a tizenkét csapa-
tos, szintén északi csoportban a hatodik he-
lyen, de az élmezõnytõl leszakadva várja a
tavaszi szezonkezdést. 

»DOTTO

Felemásra sikeredett az õszi szezon

Felnõtt
H. Csapat M GY D V LG KG GK P

1. KÕSZEGI SK 15 12 1 2 38 12 26 37

2. HALADÁS VSE 15 10 3 2 30 13 17 33

3. KEMENESMAGASI SE 15 8 3 4 29 16 13 27

4. JÁNOSHÁZA KSK 15 7 4 4 29 17 12 25

5. SZENTGOTTHÁRD VSE 15 7 4 4 28 18 10 25

6. VASVÁR VSE 15 7 1 7 30 22 8 22

7. RÁBAPATYI KSK 15 7 1 7 26 25 1 22

8. NÁDASD KSE 15 5 7 3 23 19 4 22

9. KIRÁLY SZE 15 6 3 6 25 29 -4 21

10. VÉP VSE 15 6 2 7 18 20 -2 20

11. CELLDÖMÖLKI VSE 15 6 2 7 29 32 -3 20

12. URAIÚJFALU SE 15 5 5 5 20 19 1 20

13. BÜKI TK 15 4 4 7 23 43 -20 16

14. RUM KSC 15 2 3 10 17 32 -15 9

15. TANAKAJDI TC 15 2 2 11 13 39 -26 8

16. PETÕFI SE V.SZÉCSENY 15 0 7 8 11 33 -22 7

A Celldömölk Városi Sportcsarnokban
2012. december 8-án nyolcadik alka-
lommal került megrendezésre a „Vul -
kán Sport” Egyesület szervezésében a
Mikulás Teremlabdarúgó Torna a Vá -
gány-Út Kupáért. A tornán 17 csapat
vett részt. 
A benevezett csapatokat 3db 4-es és
1db 5-ös csoportba osztották, ahol kör-
mérkõzéses rendszerben döntötték el
a sorrendet. A kialakított csoportokból
az elsõ kettõ helyezett csapat jutott a
legjobb 8 közé, ahol egyenes kieséses
rendszerben folytatódott a torna,
melynek végeredménye:
I. helyezett: Black Jack FC (Bük)

II. helyezett: Áramütöttek (Celldömölk)
III. helyezett: Kemenesmagasi
IV. helyezett: ULME (Vaspör).
A tervek szerint a huszonnegyedik
Szilveszter Kupával folytatódik a te-
remtornák sora. A torna elsõ napján,
december 27-én az Old Boys csapatok
lépnek pályára, majd a következõ na-
pon az amatõr férfi csapatoké a par-
ketta. Aki a szebbik nem küzdelmére is
kiváncsi, az 29-én is látogasson ki a
Városi Sportcsarnokba, a rendezvényt a
hagyományosan utolsó kategória a
pro fi felnõttek összecsapásai zárják
december 30-án.

»DOTTO

Mikulástól Szilveszterig
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Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új
évet kívánunk minden
kedves megrendelõnknek. 

Buti család Vönöck

Fa-Gyula Faáru BoltFa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.

Tel. 95 423-177

Nagyon békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk

minden kedves vásárlónknak,
megrendelőnknek! 

Vravuska család és munkatársaik



Elektro DiszkontElektro Diszkont
Celldömölk Sági u. 41.Celldömölk Sági u. 41.

Kellemes karácsonyi 

ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk 

minden kedves vásárlónknak!

Magyar Tibor és 
munkatársai

Elérhetõség:Elérhetõség:
Celldömölk, Sági u. 41.Celldömölk, Sági u. 41.
Telefon: 06 70/410-9337Telefon: 06 70/410-9337
Elektrodiszkont.bolt.hu Elektrodiszkont.bolt.hu 

GSM Telecom Bolt Kft.
Celldömölk, Kossuth u. 18.

Tel.: 0695424472, 06209389000


