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ÉRTESÍTÉS

A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy Celldömölk 

közigazgatási területén (Celldömölk, Alsóság, 
Izsákfa) a korábbi vállalkozó szerződést bontott 

a települési folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatban. A Kemenesvíz Víziközmű Kft. 
a következőkben Szabó Norbert vállalkozóval 
kíván szerződést kötni a szennyvízszippantás 

elvégzésére. A vállalkozó a kapacitásához 
mérten szükséges mennyiség összegyűlésekor 
(mely kb. 10-13 m3) szállítja el a szennyvizet.  

Az igényeket kérjük  
a Kemenesvíz Víziközmű Kft.  

06/95/521-001 telefonszámára bejelenteni, 
melyről a Kemenesvíz Víziközmű Kft. telefonon 

visszahívja és értesíti az igénybejelentőket.
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban várjuk 

hívásukat a fenti telefonszámon.

Köszönettel:  
Kemenesvíz Víziközmű Kft.

F E L H Í V Á S
2013. évi sárga kukás gyûjtési napok

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a csomagolási hulladékok 
szelektív gyûjtését az alábbi napokon végzi:

szeptember 10. szeptember 24. október 8. november 5. december 3.

2013. évi biohulladék gyûjtési napok

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a szerves hulladékok 
szelektív gyûjtését az alábbi napokon végzi:

szeptember 5., 12., 19., 26. október 3., 10., 17., 24.

november 7., 21. december 5., 19.

Kérjük, a gyûjtôedényeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek  
a ház elé kihelyezni!
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Nemcsak az első osztályba lépő kis-
diákok és szüleik tekintettek nagy 
várakozással az idei tanév elé, ugyan-
így voltak ezzel a pedagógusok és az 
igazgatók is. Szeptember 2-án elkez-
dődött egy új tanév, mellyel egyidejű-
leg – néhány kivételtől eltekintve – a 
Köznevelési törvény is életbe lépett. 
Rozmán László, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Celldömölki 
Tankerületének igazgatója összefog-
lalta, hogy milyen újdonságokkal in-
dult a 2013/2014-es tanév.   

– A Celldömölki Tankerület oktatási intéz-
ményeiben (Celldömölki Városi Általános 
Iskola; Napsugár Általános Iskola, Boba; 
Batthyány Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, Jánosháza; Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Ostffyasszonyfa; 
Kemenesmagasi Általános Iskola és az 
Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola) zökkenőmentes volt a tanévkezdés, 
ami köszönhető az igazgatóknak, peda-
gógusoknak, a tankerület munkatársai-
nak, valamint mindazoknak, akik a nyári 
karbantartási munkákban segítettek.  
A 2013/2014-es tanévben a hat isko-
lában 72 osztály kezdte meg az érdemi 
munkát, 140 pedagógussal, 14 áttanító 
pedagógussal és 1400 tanulóval (a sta-
tisztika a zeneiskola adatait nem tartal-
mazza). 
A Köznevelési törvény rendelkezéseivel 
összhangban bevezetésre került az új 
kerettanterv szerinti oktatás, melynek 
részeként szeptembertől kötelezően 
előírja a hit- és erkölcstan, illetve az er-
kölcstan oktatást. Elmondható, hogy már 
az indításkor jó konszenzusba kerültünk 
az egyházakkal, a lelkészekkel és a hit-
oktatókkal, mely azért lényeges, mert a 
hangsúly az együttnevelés folyamatán 
van. Az új tanév másik sarkalatos pont-
ja a mindennapos testnevelés megszer-
vezése 1–2. 5–6. és 9–10. évfolyamon. 
Ennek a feltételrendszerét folyamatosan 
kell megteremteni, beleértve az eszköz-
fejlesztést is. A KLIK, ahogy eddig, úgy 
ezután is mindent megtesz azért, hogy 
az iskolák a követelményeknek fennaka-
dás nélkül meg tudjanak felelni – foglalta 
össze az újdonságokat Rozmán László. 
A személyi feltételekhez köthető legna-
gyobb kihívásként a pedagógus életpá-
lyamodell bevezetését, működtetését 
említette meg az igazgató valamint a 
pedagógus-továbbképzési rendszer elin-
dítását. 
– Oktatásszervezési szempontból fontos-
nak tartom egy olyan szakmai együttmű-

ködés megvalósítását, mely korábban a 
kistérségi szakmai munkaközösségekben 
már jó gyakorlatként jelen volt. Ez az 
igény a kollégák részéről is jelentkezett, 
én úgy gondolom, hogy a Celldömölki 
Tankerületben összpontosul akkora szel-
lemi potenciál, hogy tudunk egymástól 
tanulni, és képesek vagyunk egy olyan 
autonóm, önjáró rendszert kialakítani, 
mely megkönnyíti és fejleszti a pedagó-
gusok munkavégzését. Szeretném, ha a 
szakmai munkaközösségek már az őszi 
tankerületi pedagógiai szakmai napon 
megalakulhatnának – nyilatkozta lapunk-
nak a KLIK Celldömölki Tankerületének 
igazgatója.

• • •
A Városi Általános Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat szeptember 2-án 
tartotta tanévnyitó ünnepségét, amely 
egyben az iskolakezdés első napja is 
volt a nebulók számára. Amíg a felsősök 
nyári élményeiket osztották meg társa-
ikkal, addig a legkisebbek kíváncsian és 
izgatottan lépték át az iskola kapuját a 
tanítás első napján. A nyári szünet után 
mindenkinek nehéz visszarázódni a régi 
kerékvágásba. Ez az időszak nem könnyű 
sem a gyerekek, sem a szülők számá-
ra, hiszen újra meg kell szokni a korán 
kelést, az időben indulást, a reggeli ap-
ró-cseprő nyűgöket. Reggelente az ut-
cákon újra megjelennek a gyerekek, az 
iskolák megtelnek a tanulók kedves zsi-
bongásával. Az ünnepélyes tanévnyitón 
elsőként Novák Fanni Mónika 8. osztályos 
tanuló köszöntötte Fehér Lászlót, Celldö-
mölk Város polgármesterét, Danka Adélt, 
az iskola igazgatóját, Gecse Józsefet, a 
Celldömölki Járási Kormányhivatal veze-
tőjét, az egyházak képviselőit, pedagó-
gusokat, diákokat és minden megjelent 
vendéget, majd Fehér László polgármes-
ter köszöntötte a jelenlévőket, üdvözölte 
a kis elsősöket, valamint sok sikert kívánt 
mindenkinek az új tanévben. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy ez a tanév 

több változást is hoz az iskolák életében, 
például újabb évfolyamok vesznek részt 
a mindennapos testnevelés órákon. A di-
ákok a múlt tanév végén átadott műfü-
ves pályának most veszik majd hasznát 
igazán. Az iskolákat érintő tartalmi és 
szervezeti változásokat városunk önkor-
mányzata igyekezett a legjobban segíte-
ni, hogy az iskola minden dolgozójának 
és tanulójának a lehető legjobb körül-
ményeket teremtsék meg. A tanévkez-
detre a pedagógiai szakszolgálat külön 
épületbe költözött, így kényelmesebb 
körülmények között foglalkozhatnak a 
pedagógusok a gyerekekkel. Az ünnep-
ség további részében az intézmény bú-
csút vett a nyugdíjba vonuló dolgozóitól: 
Pajor Katalintól, Rózsás Bernadettől és 
Szabó Józsefné Zsuzsannától, majd az 
első osztályos és alsós tagozatos diá-
kok gondolatait hallhatta a közönség.  
A tanulókat, külön az elsősöket és hoz-
zátartozóikat Danka Adél igazgatónő is 
köszöntötte. Elárulta, hogy jó döntés volt 
az intézmény dolgozóira bízni a gyereke-
ket, hiszen itt gyermekszerető, kreatív, 
keményen dolgozó tantestület várja a ta-
nulókat, akik különös figyelmet fordíta-
nak a tehetségek gondozására, valamint 
rendszeres szabadidős tevékenységet 
biztosítanak a hét minden napján. Ezután 
hivatalosan is megnyitotta a 2013/14-es 
tanévet.

• • •
A Városi Általános Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat Alsósági Tagintéz-
ményében szintén szeptember 2-án került 
sor a tanévnyitó ünnepségre. Elsőként Sza-
bóné Kiss Ildikó, tagintézmény-vezető kö-
szöntötte a jelenlévőket, külön kiemelve 
Söptei Józsefné alpolgármester-asszonyt, 
Erdélyi Antalt, az alsósági részönkor-
mányzat vezetőjét, Koltai Jenő esperest, 
Gáspárné Káldi Krisztina tagóvoda-ve-
zetőt, Németh Csabáné SZM-elnököt, 
majd felkérte az alpolgármester-asz-
szonyt ünnepi beszédének megtartására.  
Az ünnepség további részében Szabóné 
Kiss Ildikó is köszöntötte az elsősöket, 
a diákokat és szüleiket: – Ma reggel az 
ország minden iskolájában megszólalt a 
csengő, és a kormányzat szándéka sze-
rint „új időszámítás” kezdődik a közneve-
lés rendszerében. A három éve elkezdett 
újítások erre a tanévre valósultak meg, 
elkezdődik egy új korszak a magyar ok-
tatásügyben. A változások célja, hogy 
méltányos, valódi esélyeket, magasabb 
színvonalú nevelést-oktatást biztosítson 
minden gyermek számára – fogalmazta 
meg gondolatait az igazgatónő. Az iskolás 
gyerekek ugyanezen a napon vehették át 
tankönyveiket az osztályfőnöki órákon.
 »VZS-KR

Az új tanév új feladatokat is hoz
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Szeptember 2-án a Szent Benedek 
Katolikus Általános Iskolában is be-
csengettek. Az idei tanévben a ben-
cés kolostor is gyermekzsivajtól lesz 
hangos – az első osztályos diákok már 
elfoglalták az épületben kialakított 
tantermeket. 

A Szent Benedek Katolikus Általános Is-
kola diákjai, pedagógusai augusztus 31-
én tartották tanévnyitó ünnepélyüket. 
Elsőként Kirner Antal Zoltán katolikus 
plébános szólt az intézmény legfiatalabb 

tanulóihoz, akik kicsit megszeppenve és 
izgatottan sorakoztak fel az iskola udva-
rán. A 2013/2014-es tanévben 44 elsős 
kezdi meg tanulmányait az intézmény 
falai között, így két párhuzamos első osz-
tály indul. Czupor Attila iskolaigazgató 
elmondta, hogy a nyár elején a ballagó 
nyolcadikosoktól vettek búcsút, most pe-
dig az új tanév legifjabb tanulóit üdvözöl-
hetik, akik szintén megérdemlik, hogy 
külön ünnepség keretében köszöntsék 
őket. Az igazgató beszédében a szep-
tembertől bekövetkező változásokat is 

ismertette a megjelentekkel. Elmondta, 
hogy az idei év egyik lényeges változá-
sa, hogy a tanítás két helyszínen zajlik 
majd. Az első évfolyamra járók a bencés 
kolostorban kezdik meg tanulmányaikat. 
Az épületben számukra új tantermeket 
alakítottak ki a nyár folyamán, hogy ott-
honosabb körülmények között, modern 
környezetben kezdhessék el az iskolai 
életet. A beruházás mintegy négy és fél 
millió forintba került, melyre az iskola 
költségvetéséből különítettek el keretet, 
de az egyházközség és az iskola alapítvá-
nya is támogatta a felújítást. Beszédében 
kitért még az oktatási rendszerben be-
következő változásokra is, majd az intéz-
ményben történt személyi változásokat 
ismertette. 
Már a tanév első napján birtokba vették 
az elsősök az egykori klastromban kiala-
kított két új tantermet. A patinás falak 
mögött korszerű osztálytermek várták 
szeptember 2-án a gyerekeket. Új búto-
rokkal, interaktív táblával és dekorációs 
elemekkel lettek felszerelve a mostantól 
tanteremként funkcionáló helyiségek. A 
tanév első napján az intézményre, az ott 
dolgozó pedagógusokra és diákokra dr. 
Koltai Jenő esperes-plébános Isten áldását 
kérte. A bensőséges ünnepségen Kirner 
Antal Zoltán katolikus plébános örömét 
fejezte ki, hogy az iskola új generációja 
a kegytemplom szomszédságában kezdi 
meg általános iskolai tanulmányait. »VZS

A bencés kolostorba költöztek az elsős diákok

A nyári időszakban városszerte folya-
matosan zajlottak út- és járdafelújítá-
si munkálatok. Legutóbb az alsósági 
Marx Károly utca készült el, de a ren-
delkezésre álló költségvetési keretből 
a későbbiekben várhatóan több útsza-
kaszt is megújítanak a városban. 

Régóta várták már Alsóságon a Marx Ká-
roly utca lakói a rossz állapotban lévő út 
felújítását. Júliusban kezdődött el az utca 
újraaszfaltozása, majd pár nap alatt el is 
készült. A munkások kitartóan dolgoztak 
a nagy kánikula ellenére, a rekonstruk-
ciónak köszönhetően megszépült az 
utcakép. Alsóságon folytatódhatnak az 
útfelújítások, hiszen a Fazekas Mihály, a 
Táncsics Mihály és a Barátság utca már 
kapott egy alapozást, és a tervek szerint 
az utakat egy záróréteggel szeretnék be-
fejezni. – A következőkben szeretnénk 
folytatni azt, amit elkezdtünk, az au-
gusztus 21-ei képviselő-testületi ülésen 

elfogadtuk a Mátyás király utca terveit, 
ezt szeretnénk a jövő évi költségvetésbe 
bevenni. Ha a keretbe belefér, tovább 
fogjuk szépíteni az alsósági városrészt 
– nyilatkozta Erdélyi Antal, az alsósági 
részönkormányzat vezetője. Elkészültek 
a Bocskai utca felújításának tervei is, a 
munkálatok még idén elkezdődhetnek. – 
Hosszú előkészítés előzte meg a Bocskai 
utcával kapcsolatos döntésünket, az utca 
felmérése már a tavalyi évben megkez-
dődött. Ebben az évben elkészültek a csa-
padékvíz-elvezetés és az útépítés tervei, 
ezen kívül az utca végén található terüle-
ti viszonyokat is rendezni kellett a föld-
hivatalban illetve különböző fórumokon, 
hogy magántulajdonból önkormányzati 
tulajdonba kerüljenek és így a fejlesztés 
végrehajtható legyen. Köszönöm azok-
nak a segítő társaknak a munkáját, akik 
segítettek forrást keresni az utca első 
ütemének kivitelezésére. Ez egy nagyon 
hosszú utca, amelynek munkálatait há-
rom ütemre bontotta a tervező és az első 
ütemét tudjuk kivitelezni, remélhetőleg 
még ebben az évben. Nem volt könnyű 

helyzetben az önkormányzat, hiszen en-
nek az utcának a megépítése több mint 
80 millió forintba fog kerülni. Örültem, 
hogy az első szakasznak a kivitelezését 
hamarosan, közbeszerzési eljárást kö-
vetően meg lehet kezdeni – fogalmazta 
meg gondolatait Söptei Józsefné alpol-
gármester-asszony. A következő évek-
ben folytatódik a Bocskai utca második 
és a harmadik szakaszának felújítása is, 
úgyhogy bizakodhatnak az utca lakosai, 
hogy rövidesen ők is egy városhoz méltó 
környezetben fognak élni és közlekedni.
 »KARVALICS ROXÁNA

Szebb városkép
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Az idei évben szeptember 7. és 8. kö-
zött került megrendezésre a helyi kato-
likus hitközösség legnagyobb ünnepe, 
a celldömölki Mária-búcsú. Ebben a két 
napban számos lelki programmal vár-
ták a helyi híveket és a zarándokokat. 
Mária tisztelete és szeretete már a 12. 
század óta jelen van településünkön a 
bencés atyák jóvoltából. A búcsú törté-
netéről, hagyományairól Kirner Antal 
Zoltán plébánost kérdeztük:

– A közösség életében valóban a legna-
gyobb ünnep a búcsú. A búcsú a temp-
lom titulusához kötődik, minden egyházi 
intézménynek van egy védőszentje, a mi 
templomunkat Mária tiszteletére szentel-
ték fel. A gyökerek visszanyúlnak egészen 
a 12. század elejéig, a bencések jelenlé-
tével folyamatos Mária-kegyhely volt 
itt. Ők ajánlották plébániánkat a Nagy-
boldogasszony oltalmába. A bencések 
a romtemplomban telepedtek le, ahol 
készítettek egy szobrot Máriának, majd 
itt imádkoztak az emberek. A bencések 
a munka szeretetére, az imádságra és a 
nevelésre fektetve a hangsúlyt, megpró-
báltak lelki életet élni és kialakítani, ez 
egészen a törökök betöréséig működött. 
»Mindenkinek ismerősen csenghet Koptik 
Odó apát neve, akinek köszönhetjük szép 
templomunkat és a Mária-tisztelet meg-
erősödését a török pusztítás után…
– Koptik Odó dömölki apát nevéhez fűző-
dik a település alapítása. Az apát a má-
riacelli kegyszobor másolatával érkezett 
Dömölkre. Épített egy kis kápolnát, mellé 
pedig egy ásott kút került. Ennek a kút-
nak az ásásakor az egyik munkás fejére 
egy nagy kő esett. Súlyos sérülések mi-
att a kútásót halottnak hitték, aki csodás 
módon mégis meggyógyult. A csodatévő 
kőnek hamar híre ment a környéken és 

megindultak a zarándokok a Mária kegy-
helyhez. Nemsokára megépült temp-
lomunk, amely hatalmas méreteivel 
lenyűgözte a zarándokokat. Ennek átadá-
sára 1748 őszén került sor, soha nem lá-
tott, mintegy 50 ezres tömeg előtt.
»Ezt az egyházi rendezvényt több hetes 
felkészülés előzte meg, hogyan is zajlik 
manapság egy celldömölki búcsú, milyen 
konkrét programok voltak?
– A celli búcsúnak régre nyúló, több éves 
hagyománya van. Én két évvel ezelőtt 
kerültem ide és elmondhatom, hogy elő-
dömtől egy remek csapatot örököltem. 
Gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt ösz-
szeültünk a szervezőkkel, kiosztottuk és 
megbeszéltük a feladatokat, a tennivaló-
kat a zarándokok fogadásától egészen a 
megvendégelésig. A Mária-főbúcsú szep-
tember 7-én, szombaton 16 órakor a diá-
kok szentmiséjével kezdődött, ez egyben 
a tanévnyitó szentmise is minden iskolás 
számára. Este fél 7-kor Dr. Pehm László, 
a Győri Hittudományi Főiskola szakigaz-
gatója mutatott be szentmisét, melyet 
gyertyás körmenet követett. 9 órakor a 
Szombathelyi Székesegyház Werner Kórus 
koncertjét hallgatták meg a hívek, majd 
éjszaka és hajnalban lelki programokkal 
– szentségimádás, rózsafüzér, keresztút – 
várták a búcsúra érkezőket. Szeptember 
8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor Bátor 
Botond, a pálos rend tartományfőnöke 
tartotta az ünnepi szentmisét, ezt köve-
tően ismét körmenet indult a városban, 
majd 14.00 órától került sor a zarándokok 
búcsúztatására.
»A rendezvény egyik fontos eleme a kör-
menet. Mit jelképez ez?
– A körmenet lényege az, hogy egy kicsit 
kijöjjünk a templomból, hiszen a liturgia 
mindig itt zajlik. A körmenet folyamán 
áldást adunk négy helyen, megáldjuk a 

várost, az Úr áldását kérjük. Ilyenkor Má-
riát is kihozzuk, ez egyfajta nyitás, tanú-
ságtétel a lakosság felé, hogy nemcsak a 
templomban van velünk hitünk, hanem 
a falakon kívül is örömmel énekelünk és 
imádkozunk. 
»Milyen mértékű zarándoklat köthető a 
kismáriacelli főbúcsúhoz, illetve honnan 
érkeznek a zarándokok?
– Az utóbbi két búcsúra visszatekintve azt 
látom, hogy minden évben egyre több 
érdeklődő jön el Celldömölkre. Próbáljuk 
megszólítani az embereket különböző fó-
rumokon, akár a Mária Rádión keresztül, 
akár egy-egy keresztény újságban, de a 
legjobb terjesztési eszköz mindig a sze-
mélyes tapasztalat. Évközben is nagyon 
sokan jönnek zarándokolni. A búcsún 
részt vettek többek között zarándokok 
Budapestről, Szombathelyről, Szegedről, 
Fertődről, Tapolcáról, Győrből, de akadtak 
hívők szülőhazámból, Erdélyből és Auszt-
riából is. Vasárnap a szentmise utáni kör-
menet nagyon népszerű volt, hiszen több 
ezren vonultunk együtt az utcákon.

• • •
Természetesen, ha búcsú, akkor a he-
lyi vidámpark sem maradhat ki. Körhin-
ta, dodzsem, ugrálóvár és még számos 
szórakoztató játék várta a gyerekeket és 
a felnőtteket egyaránt. A környék kép-
zőművészei mutatták be alkotásaikat, 
valamint a helyi árusok települtek ki por-
tékáikkal. »KR

Mária-búcsú Celldömölkön

Szeptember 2-án a többi oktatási intéz-
ményhez hasonlóan, a Celldömölki Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskolában is megszólalt a csengőszó. 
Ezen a napon tartotta az intézmény 
diáksága és tantestülete a tanévnyitó 
ünnepséget, mely Sík Sándor Nyárvé-
gi reggel című versével vette kezdetét, 
amit Tóth Regina Krisztina tolmácsolá-
sában hallgathattak meg a művelődési 
központ előtt felsorakozott tanulók és 
pedagógusok. A vakációból visszatért 
diákokat Sipos Tibor iskolaigazgató kö-
szöntötte, aki tanévnyitó beszédében 

arra hívta fel a középiskolások figyel-
mét, hogy az élet tele van kihívások-
kal. Azzal biztatta a tanulókat, hogy az 
iskolában szerzett szellemi és szakmai 
tudás egy befektetés, mely később ka-
matozik, érdemes tanulni. Az igazgató 
szólt az iskola új diákjaihoz is, akik a 
felnövekvő generáció szellemi bázi-
sát jelentik. A végzősök felé intézett 
szavaiban azt fogalmazta meg, hogy 
utolsó évük minden pillanatát igyekez-
zenek kellemesen átélni. Ezt követően 
az iskolában bekövetkezett személyi 
és egyéb lényeges változásokat ismer-

tette. A 2013/2014-es tanévben újra 
indult a hatévfolyamos gimnáziumi 
képzés valamint elindult a hároméves 
szakképzés is. A pedagógusok új mun-
karend szerint dolgoznak, a heti 40 óra 
kötelező munkaidőből 32 órával kell el-
számolniuk. A 32 órából 22–26 órát kell 
neveléssel, illetve oktatással tölteni, 
a kötött munkaidő fennmaradó részé-
ben – heti 6-10 órában – a nevelés-ok-
tatással összefüggő egyéb feladatokat 
látnak el. Az ünnepség után a diákok 
elfoglalták helyüket az iskolapadban és 
elkezdődött a tanítás. »VAJDA ZSUZSA

A középiskolások is megkezdték az iskolai munkát
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A mozgás fontossága megkérdőjelezhe-
tetlen dolog a mai fejlett, rohanó világ-
ban. Az ember szervezetének szüksége 
van a mindennapos mozgásra, hozzájá-
rulva ezzel az egészséges életmódhoz. 
Mindegy, hogy kerékpár, torna vagy 
edzőterem, csak mozogjunk. Városunk-
ban a napokban nyílt egy erre a célra 
alkalmas létesítmény, melyet egy helyi 
vállalkozó, László Szabolcs két évvel ez-
előtt megálmodott, az idei évben pedig 
megvalósult az elképzelés.

»Hogyan kerültél kapcsolatba Alsósággal?
– Lassan 20 éve működtetek Alsóságon 
egy vendéglátó egységet, 2000-ben pe-
dig ugyanitt egy zöldségboltot nyitottam. 
Az épületet, amely otthont ad ezeknek a 
tevékenységeknek, megvásároltam, így 
saját tulajdonomba került. A zöldség- és 
gyümölcsiparban már régóta jelen va-
gyok, mint ahogy családom többi tagja is. 
Lassan berendezkedtem Alsóságon, 3 év-
vel ezelőtt felújíttattam a kocsmának he-
lyet adó épületet, majd kenyérbolt is nyílt 
ezen a soron.
»Az egyik épületrész viszont most egy kor-
szerű edzőteremnek ad otthont. Honnan 
jött ez az ötleted?
– Körülbelül két évvel ezelőtt vetődött fel 
ez az ötletem, akkor kezdtem el gondol-
kodni ezen, hiszen ott állt az egyik épü-
let üresen. Mindig sportoltam, magam 
is szerettem konditerembe járni, illetve 
használni az edzőgépeket. Láttam lehető-
séget abban, hogy magam is belevágjak 
egy ilyen dologba. Tavaly decemberben 

a Széchenyi Terv Program keretein belül 
pályáztam létesítmény-felújításra, -bőví-
tésre, ami sikerrel járt. Ez év áprilisában 
kezdődtek el a munkálatok, szinte teljes 
átalakításra volt szükség, például eme-
letet húztunk, tetőt cseréltünk, az egész 
épületet felújítottuk.
»Modern, vonzó környezet és korszerű gé-
pek várják a vendégeket. Milyen szolgál-
tatás vehető még igénybe?
– Két szinten alakítottunk ki helyiségeket, 
a földszinten található az edzőterem, a 
recepció, valamint szociális helységek. Az 
emeleten egy tükrös tornaterem találha-
tó, valamint futógépek és további öltözők. 
Egy terasz is tartozik az épülethez, ahová 
ki lehet majd ülni, beszélgetni vagy akár 
lazítani. A mozogni vágyókat két komoly 

szakmai tapasztalattal rendelkező oktató 
várja, akik segítséget nyújtanak, motivál-
nak, illetve tanácsokkal látják el a vendé-
geket. Az edzőgépek használata mellett 
lehetőség van különböző csoportos tré-
ningeken részt venni. Igénybe vehető a 
manapság egyre népszerűbb Trx, Fit cross, 
alakformálás, gerinctréning és Step dan-
ce-edzés, vagy akár dinamikus jóga is. 
Ezekre az órákra előzetes bejelentkezés 
szükséges a korlátozott létszám miatt.  
A belépők napijegyes vagy különböző bér-
letes rendszerben válthatók.
»Talán mondhatjuk úgy is, hogy Alsóságon 
kiépítettél egy kisebb központot. Hogyan 
sikerült ezt véghezvinni?
– Természetesen ez mind nem sikerült 
volna családom, kollégáim, kivitelezőim 
segítsége nélkül. Úgy gondolom, hogy 
minden ötlet megvalósításához szükség 
van arra, hogy az ember elegendő támo-
gatást és bizalmat kapjon szeretteitől és 
barátaitól.  »KARVALICS ROXÁNA

Megvalósult a kitűzött cél, avagy 
,,Impulse Fit House” Alsóságon

Kedves Olvasóink!

A cikkel kapcsolatban egy kérdést 
rejtettünk el az újság bizonyos 
oldalán. A kérdésre helyesen vá-
laszolók között egy Impulse Fit 
House havi bérletet sorsolunk ki, 
melyet a nyertes a Kemenesaljai 
Művelődési Központban vehet át.

Beküldési határidô: 2013. 09. 20.

Címünk:
ujkemenesalja@celldomolk.hu, 
vagy 
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár, 
Dr. Géfin tér 1., II. emelet 9. számú 
iroda

60 éves érettségi találkozóra gyűltek ösz-
sze augusztus 24-én az egykori Gábor Áron 
Gimnázium – ma már Celldömölki Berzse-
nyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola 
– öregdiákjai. 1953-ban a IV. B. humán ta-
gozatos osztályában 34-en mondtak búcsút 
a középiskolai éveknek, és folytatták tanul-
mányaikat felsőfokon. Az egykori maturan-
dusok közül többen orvosok, pedagógusok 
lettek, de köreikből jogász, állatorvos és 
építészmérnök is kikerült. A 60 éves talál-
kozójukat tanulmányaik színhelyén – a ma 
Szent Benedek Katolikus Általános Iskolának 
helyet adó épületben – tartották. Az esemé-
nyen 15-en tették tiszteletüket, többen kül-
földi tartózkodásuk miatt nem tudtak jelen 
lenni, 10-en pedig már nem élhették át a 
viszontlátás örömét. A történelmi esemé-

nyeket is átvészelt nyugdíjas korú ünnep-
lők hatvan év megannyi emlékével voltak 
együtt, szemükben a tudás fénye mellett a 
tapasztalat is tündökölt. A találkozón koszo-
rúzással emlékeztek meg volt iskolájukra, 
tanáraikra és diáktársaikra. »VZS

60 éve érettségiztek
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Június 30-án Fehér László polgármes-
ter és Szűcs Andrea aljegyző köszön-
tötte Kiss Kálmánt 90. születésnapján 
a város nevében. A Rákóczi utcában 
Kiss Kálmán és lánya, Katalin fogadta a 
látogatókat. A polgármester egy üveg 
Sághegyi bort, Celldömölk kiskönyvet 
és Magyarország kormányának em-
léklapját adta át a 90 éves Kálmán bá-
csinak. Kiss Kálmán 1923. július 31-én 
született Bobán, ahol gyermekkorát 
is töltötte: ide járt általános iskolába, 
majd mezőgazdasági technikumot 
végzett Celldömölkön. 15 évesen már 

a Veszprém Vasútnál tevékenykedett, 
több mint két évtizedet pedig Celldö-
mölkön dolgozott. Eleinte a MÁV al-
kalmazottjaként, majd a Járási Tanács 
egyik szervénél, a Népi ellenőrzésnél 
dolgozott 1957-től és innen ment 
nyugdíjba 1984-ben. Kálmán bácsit jól 
ismerik a Celldömölki lakosok. Lánya 
elmondta, hogy még most is gyakran 
elmegy boltba, vagy kisétál a piac-
ra. Mindig sportos, vékony testalkata 
volt, bár különösebben nem sportolt, 
de focimeccset mindig szívesen néz. 
Kálmán bácsi elárulta, hogy kitüntet-

ték a munkaérdemrend bronz, ezüst 
és arany fokozatával, amit Budapes-
ten a Parlamentben vett át, továbbá a 
munkásőrségtől is kapott kitüntetést.
 »KR

Jó egészséget Kálmán bácsi!

Elkészült a celldömölki református 
templom díszkivilágítása. Az ünne-
pélyes átadást szeptember elsején, 
este 8 órakor tartották. A hívek és 
a lakosok most már éjszaka is meg-
csodálhatják a templomot.

Szeptember elsején díszkivilágítást 
kapott a református templom. Az ün-
nepélyes átadás egy egyhetes prog-
ramsorozat záró rendezvényeként 
valósult meg, ugyanis a múlt héten 
a marosvásárhelyi Tulipán utcai refor-
mátus gyülekezet tagjai látogattak el 
Celldömölkre. Az erdélyi településről 
közel 40 fő érkezett, akik református 
családoknál voltak elszállásolva. Húsz 
évre nyúlik vissza közös történelmük a 
celldömölki református egyházzal. En-
nek a testvér-gyülekezeti kapcsolat-
nak Szentpályi-Juhász Imre református 
lelkész volt a szülőatyja. A hívek, akik 
között az évek során baráti kapcso-
lat alakult ki, kétévente találkoznak: 
egyszer Erdélyben, egyszer pedig itt, 
Celldömölkön. A rendezvényen első-

ként Németh Tamás, a celldömölki 
református gyülekezet lelkészének 
gondolatait hallhatták a jelenlévők, 
aki megköszönte a város vezetőinek, 
illetve a képviselő-testület tagjainak, 
hogy lehetővé tették a 77 esztendős 

épület tornyának kivilágítását. A rend-
szerváltás után kezdték megvilágítani 
az önkormányzatok a templomokat.  
Az ünnepélyes átadáson Fehér László 
polgármester is köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd megköszönte a kivite-
lezők munkáját. Elmondta, hogy már 
évekkel ezelőtt felmerült a templom 
kivilágításának ötlete és az idei évben 
kapott zöld utat az elképzelés. Celldö-
mölkön az elmúlt tíz évben rengeteg 
egyházi épületet újítottak fel, néhány 
éve a református templom is gazda-
gabb lett egy klasszikus erdélyi-székely 
toronnyal és egy gyülekezeti házzal.  
A díszkivilágítást Imre István celldö-
mölki vállalkozó tervezte, rákötve a 
város közvilágítására. Az egyházi in-
tézmény megvilágítása emeli a város 
rangját, szebbé teszi a városképet.  
A híveknek megnyugvást jelent, hogy 
éjszaka is láthatják a templom tor-
nyán elhelyezkedő csillagot, amely 
lelki értelemben útmutatást jelenthet 
a keresőknek.
 »KARVALICS ROXÁNA

Díszkivilágítást kapott a református templom

Augusztus 31-én tartotta 60 éves érett-
ségi találkozóját a Celldömölki Berzse-
nyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola 1953-ban érettségizett IV.A reál-
tagozatos osztálya. Az akkor még Gábor 
Áron nevét viselő gimnázium végzős 
osztályában 39-en tették le az érettsé-
git. 60 évvel a maturandusvizsga után, 
16-an újra visszaültek az iskolapadba, 
hogy felidézzék a középiskolai évek 
legemlékezetesebb pillanatait. A talál-
kozónak a Celldömölki Városi Általános 
Iskola alsó tagozatos épülete adott he-

lyet, ahol akkoriban egy tanévet vé-
szelt át az osztály. Ahogy ők mondják, 
gimnazista korukban belakták a József 
Attila utcát, hiszen az egykori kisegítő 
iskolában és a ma Szent Benedek Ka-
tolikus Általános Iskolaként működő 
épületben is tanultak. Jubileumi ösz-
szejövetelükön Sipos Tibor, a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium és Szakképző Isko-
la jelenlegi igazgatója és Danka Adél, 
a Városi Általános Iskola igazgatója is 
tiszteletét tette. Az ünnepi eseményen 
nem feledkeztek meg volt tanáraikról 

és diáktársaikról sem. A nyolcvanas 
éveikben járó öregdiákok a mielőbbi 
viszontlátás reményében búcsúztak el 
egymástól. »VZS

Újra beültek az iskolapadba
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Anyakönyvi hírek

Celldömölk
Születés: 
Horváth Krisztián és Fülöp Anita leánya: 
Gréta Eszter, Romhányi Zsolt és Vajda 
Viktória fia: Ákos, Horváth Norbert Ala-
dár és Kovács Petra leányai: Lizett és 
Zara (ikrek), Dömötör Ákos Géza és Sző-
ke Katalin leánya: Lilla, Benkő Gábor és 
Gersey Éva leánya: Dorina, Németh Pé-
ter és Varga Magdolna leánya: Lara, Ta-
tai Tibor és Horváth Gyöngyi Klaudia fia: 
Tibor Albert, Kovács László János és Ván-
kos Dominika leánya: Zoé, Szabó Zsolt és 
Márkus Alexandra leánya: Zsófi.

Házasság: 
Donkó József Lajos és Németh Mária 
Anna, Mike Péter és Tánczos Edina, Ha-
ris János és Németh Veronika, Géczi Ist-
ván és Németh Renáta Katalin, Magyar 
László és Fülöp Éva, dr. Tilinger Attila 
és Lukács Adrienn, Nagy Ferenc és Tóth 
Adrienn, Gelesits Gábor András és Bello-
vics Diána Veronika, Németh Tamás és 
Kincses Henriett, Somogyi Ákos József 
és Kovács Gyöngyi, Bartha Balázs Attila 
és Szabó Hajnalka, Kővölgyi Balázs és 
Somogyi Georgina, Berghoffer Tamás és 
Büki Petra, Döbrönte Csongor és Lend-
vay Anikó, Pócza Gábor és Garas Kata-
lin, Finta Krisztián Zsolt és Fódi Georgina 
Vivien, Tarczi Zoltán és Németh Mónika, 
Viczmándi Balázs és Lukács Katalin, Tu-
lok Barnabás és Csonka Veronika, Soós 
László Attila és Finta Katalin.

Halálozás: Soós Zoltán, Nyers Zsolt, dr. 
Oszkó László Zoltánné sz. Szalai Erzsébet, 
Molnár Zoltánné sz. Sándor Judit Mária, 
Kerekes Margit, Horváth Imre, Takács 
Zoltánné sz. Egyed Ibolya Erzsébet, Hajas 
Miklós, Szeiffert Endréné sz. Dobos Julian-
na, Ferenczi Sándor, Dénes Lajos Szilvesz-
ter, Gőcze Sándor Miklós, Hérincs Józsefné 
sz. Takács Erzsébet, Fülöp Józsefné sz. 
Bakó Erzsébet Julianna, Szomorkovits 
Vince, Holpert Jenő, Redőcs Sándor, Csön-
ge Ferencné sz. Kovács Margit, Bertalan 
Gézáné sz. Ambrus Éva, Csatári László, 
Csupor Ferenc, Far János, Dénes Lajos Szil-
veszterné sz. Török Ilona, Rákóczi Ernő, 
Nagy Józsefné sz. Rába Mária Magdolna, 
Kereki Jenő, Nyári Elek, Finta Sándor, Ga-
szak Gerd Viktor, Ruck Ferencné sz. Csaj-
bók Irma, Józsa Ernőné sz. Szabó Jolán.

Boba
Házasság: Szalay András és Vinnai Vik-
tória.
Halálozás: Molnár Dezsőné sz.Páli Ilona, 
Baráth Lászlóné sz. Káldos Karolina.

Csönge
Születés: Varga Attila és Kőszegi Szilvia 
leánya: Lotti.
Halálozás: Vági Istvánné szül. Fürdős Ro-
zália.

Kemenesmagasi
Halálozás: Jánossy Gyula, Marton István.

Kemenessömjén
Halálozás: Horváth Lajos.

Kenyeri
Halálozás: Svedics Lajos.

Mersevát
Házasság: Orbán Gábor és Hajba Orsolya.

Mesteri
Halálozás: Zsoldos Lajosné sz. Berghoffer 
Mária és Dobai Istvánné sz. Németh Ro-
zália.

Jánosháza
Halálozás: Szabó Miklós Sándorné sz. Si-
mon Mária, Térpál István Ferenc.

Kemeneskápolna
Halálozás: Szakos Ferenc.

Kenyeri
Születés: Tulok András Gyula és Tóth 
Andrea fia: Ábel.

Kemenesmihályfa
Halálozás: Fülöp Kálmánné sz. Kereki Ka-
talin, Horváth Józsefné sz. Bárány Ilona.

Kemenespálfa
Halálozás: Szabó Lajos, Géczi Imre.

Nagysimonyi
Halálozás: Krázli István és Tendli Lajosné 
sz. Farkas Ilona.

Ostffyasszonyfa
Halálozás: Szár Endréné sz. Kronekker 
Márta.

A celldömölki Berzsenyi Dániel Gim-
názium 1963-ban érettségizett IV. B. 
osztálya minden év szeptemberében 
találkozót szervez. Ezúttal az ötvenedik 
évfordulót ünnepelték és emlékeztek a 
régi időkre, osztályfőnökükkel, Németh 
Lajos ny. igazgatóhelyettessel együtt.

57 éves érettségi találkozójukat tartot-
ták július 6-án a Gábor Áron Gimnázi-
um 1956-ban maturált reáltagozatos 
diákjai. Ebben az évben az iskola két 
osztályának 67 tanulója hagyta el az 
alma mater falait. Az öregdiákok azóta 
is minden ötödik esztendőben érettségi 
találkozót szerveznek, bizonyítva ezzel, 
mennyire összetartó a közösségük. Két 
évvel ezelőtt, az 55. találkozójukon elha-
tározták, hogy sűrűbbé teszik ezeket az 
alkalmakat és kétévente összegyűlnek. 
Július 6-án 19-en üdvözölték egymást, 
akik tehették, eljöttek, hogy megosszák 
egymással, mi történt velük az elmúlt 
pár évben. 33-an élnek még, jó néhá-
nyan azóta is celldömölkiek, de vannak, 
akik az ország másik felében, sőt néhá-
nyan más országban élnek. Összejöve-

telükön minden úgy zajlik, ahogyan egy 
érettségi találkozón szokás. Előjönnek a 
régi emlékek, a huncutságok, az iskolás 
élmények. Nem lenne ez nagy hír, csak 
annyiban különbözik a többitől, hogy ők 
ezt 57 éve teszik, és soha nem marad el.
 »VAJDA ZSUZSA

Ötven éve 
érettségiztek

1956-ban érettségiztek

Kérdés: Mikor kezdődtek el a munkálatok az edzőtermi épületen?
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Július közepén nyílt meg Intaházán, a 
pszichiátriai rehabilitációs intézetben 
az a maga nemében egyedülálló kép-
zőművészeti kiállítás, mely a lipótme-
zei gyűjtemény legjavát mutatja be. 
A tárlat központi gondolatához kap-
csolódóan a megnyitót követő héten 
szakmai napot szerveztek az osztályon, 
melynek témája a művészet és a pszi-
chiátria egymásra gyakorolt hatására 
volt. Az előadások sorát Jordán Tamás, 
a szombathelyi Weöres Sándor Színház 
igazgatója zárta, aki rendhagyó József 
Attila-estet tartott. Mint mondta, szá-
mára is rendhagyó ez az alkalom. Nem 
azért, mert még sohasem adta elő a 
Szabad ötletek jegyzékét, hiszen több 
mint 250-szer elmondta már, arra vi-
szont még nem volt példa, hogy egy 
pszichiátriai intézetben, ráadásul szabad 
ég alatt álljon közönség elé. A magyar 
irodalom egyik legellentmondásosabb 
művét, József Attila Szabad-ötletek 
jegyzékét szavalta el. Mielőtt azonban 
belebújt volna József Attila bőrébe, 
magyarázatot adott a műhöz. A füzet 
tulajdonképpen egy monodráma a 
reménytelen szerelemről. Az egysze-
mélyes vallomás egy pszichoterápiás 
eszköz, amit ma is használnak. Ilyen-

kor az a feladat, hogy a páciens írjon ki 
magából mindent, írjon megállás nél-
kül, ha nem jut eszébe semmi, akkor 
is írjon, ha mást nem, olyan szavakat, 
melyek az előző szóról jutnak eszébe. 
Gyömrői Edit József Attila pszichológusa 
és reménytelen szerelme volt; a Szabad 

ötletek jegyzéke a maga nyers őszinte-
ségével neki szól. Jordán Tamás előadá-
sában életre kelt a páciens és terapeuta 
kapcsolata. Amit József Attila meghök-
kentő őszinteséggel leírt, azt Jordán Ta-
más meghökkentő módon adott elő. Az 
előadásból befolyt összeget az intézet-
ben élő betegek életkörülményeinek 
javítására, lakószobák festésére, vala-
mint a terápiás lakás felszerelésére, a 
szociális készségük fejlesztésére fordít-
ja az intézmény.   »VAJDA ZSUZSA

 » M Û V E L Ô D É S

Szabad ötletek jegyzéke –  
ahogy még sohasem hallottuk

Kemenesalja nagy alakjaira emlékeztet 
az a műalkotás, mely augusztus utolsó 
hetében került a Géfin térre, a város új 
ékköveként. Celldömölk Város Önkor-
mányzata 2012 novemberében nyújtott 
be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap 
köztéri műalkotások tárgyú pályázati 
felhívására, amelyet a Vizuális Művé-
szetek Kollégiumának zsűrije bírált el. A 
felhívás célja az volt, hogy olyan kortárs, 
esztétikailag és tartalmában igényes 
köztéri munkák szülessenek, melyek a 
települések kulturális jelenét erősítik. 
Ennek eredményeként a bíráló bizottság 
4.039.000 forint támogatásban részesí-
tette a Kemenesalja szellemi műhelye 
című térkompozíciót – tájékoztatta la-
punkat Burján Szabolcs, a műszaki osz-
tály ügyintézője. A köztéri alkotást Illés 
Erika szobrászművész tervezte és való-
sította meg, az alapozási és előkészíté-
si munkákat pedig a Városgondnokság 
végezte. A nem mindennapi formába 

öntött elképzelés Kemenesalja szellemi-
ségét jeleníti meg úgy, hogy nem egy 
konkrét személynek állít szobrot, hanem 

az irodalom, a vallás, a jog és egyéb tu-
dományoknak, az alkotó embereknek 
nyújt emléket. A kiindulási pont egy 
szobabelső, egy könyvespolc - jelentés-
tartalma viszont ezen túlmutat. A polcra 
kerülő könyvek gerincére Kemenesalján 
élt és alkotott emberek nevei kerültek. 
Emlékeztet Petőfi ostffyasszonyfai tar-
tózkodására, Berzsenyi Dániel költésze-
tére, Kresznerics Ferencre, de bevésődött 
Eötvös Loránd és Dukai Takách Judit neve 
is. Az egyes szintek rendezési alapelvei a 
következők: az alsó polcon a tudatalat-
tihoz kapcsolódó dolgok kaptak helyet, 
fölötte helyezkednek el a tudatos éle-
tünkbe lépő tudomány területén alkotó 
emberek nevei, a legfelső polcra pedig a 
művészetek képviselői, a transzcendens 
került – magyarázza a forma részleteit 
a szobrászművész. A valósághű mére-
tekkel rendelkező alkotás márványból, 
kőből és bronzból készült. A kompozíció 
részét képezi egy lámpa is, mely a fe-
kete asztalból kiemeli a fehér papírlapot 
szimbolizáló márványberakást, ami az 
alkotás tisztaságára utal. A köztéri alko-
tást szeptember végén, a Sághegyi Szü-
reti Napokon avatják fel. »VZS

Kemenesalja szellemisége –  
új köztéri alkotás Celldömölkön

Kutyák veszettség elleni kötelező 
oltása és egyedi jelölése (mikro-
chipelése) Celldömölkön:
Idén már csak egyedileg megjelölt (mikrochipelt) kutya oltható! 
Chipelés csak az összevezett oltás végén, az utolsó fél órában 
végezhető! 

Celldömölk városrész:
a Liget Bisztró kerthelyiségében (Kassa u. 1.):
szeptember 16-án, hétfőn 15.00 - 17.00 óráig
szeptember 17-én, kedden 08.00 - 10.00 óráig
  és 15.00 - 17.00 óráig
pótoltás:
szeptember 23-án, hétfőn 15.00 - 16.00 óráig
               
a Miki&Miki kocsma udvarán (Vörösmarty u. 2/a.):
szeptember 20-án, pénteken 08.00 - 10.00 óráig
szeptember 23-án, hétfőn  16.30 - 18.00 óráig 
pótoltás:
szeptember 25-én, szerdán 15.00 - 17.00 óráig

Alsóság városrész:
a Tűzoltószertárnál:
szeptember 18-án, szerdán 15.00 - 17.00 óráig
szept. 19-én, csürtörtökön 08.00 - 10.00 óráig 
 és 15.00 - 17.00 óráig
pótoltás:
szeptember 24-én, kedden 08.00 - 10.00 óráig
  és 15.00 - 16.30 óráig
az oltást végző állatorvos: dr Baráth Tamás (tel.: 30/9271266). 
Itt a meghirdetett kedvezmények nem érvényesek!

a Bányatelepen:
(a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca-Bem József utca sarkán):
szeptember 18-án, szerdán 08.00 - 10.00 óráig 
 és 15.00 - 17.00 óráig
szept. 19-én, csürtörtökön 15.00 - 17.00 óráig
pótoltás:
szeptember 24-én, kedden 08.00 - 10.00 óráig 
 és 15.00 - 17.00 óráig
az oltást végző állatorvos: dr Horváth András (tel.: 70/3191885)

Izsákfa városrész:
szeptember 16-án, hétfőn 08.00 - 10.00  óráig  
pótoltás:
szeptember 28-án, szombaton 08.00 - 10.00  óráig 

Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egészséges ku-
tya számára évente kötelező! Az oltásnál szükség van a kutya oltási 
könyvére, feltétlen kérjük elhozni! 
A meghirdetett időpontok utolsó fél órája mikrochipelésre szánt idő, 
ha chipeltetni is akar, kérjük, a kiírt időszak végére jöjjön! 
Beteg kutya nem oltható, ez esetben az oltást későbbre kell halasz-
tani...

Az oltási díj (féreghajtóval együtt) 3500.- Ft, chipelés díja 3500.- Ft, 
oltási könyv kiállítása (vagy pótlása) 500.- Ft.
A tavaly életbe léptetett kedvezmények (kisnyugdíjas, nagycsa-
ládos) dr Horváth Andrásnál változatlanul érvényesek!

Az oltás, stb. – kérésre – elvégezhető háznál, az állat tartás he-
lyén, vagy a TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELŐ-ben (Celldömölk, 
Bercsényi utca 11., tel.: 95/422234)
dr Horváth András állatorvos, tel.: 70/3191885 – állandó telefon-
ügyelet!
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2013. július 15-vel városi rangra 
emelkedett Jánosháza. Az avató 
ünnepségre augusztus 17-én került 
sor, ahol dr. Hende Csaba honvédel-
mi miniszter adta át a várossá ava-
tott Jánosháza kulcsát. 

Ökumenikus istentisztelettel vette kez-
detét a városavató ünnepség Jánoshá-
zán, ahol több százan gyűltek össze, 
hogy tanúi legyenek a történelmi ese-
ménynek. A hivatalos ceremónián dr. 
Hende Csaba honvédelmi miniszter 
nyújtotta át Keresztes István polgármes-
ternek a huszárok kíséretében hozott 
városi jelképeket, a köztársasági elnök 
által aláírt alapító okiratot és a város kul-
csát. A honvédelmi miniszter úgy fogal-
mazott, hogy eddig Jánosháza az ország 
legnagyobb faluja volt, most pedig a 
legkisebb városa lett. Hozzátette azt is, 

hogy ennek a közösségnek „van ereje 
és van bátorsága dolgozni, van benne 
tartás és elszántság, hogy kézbe vegye 
a saját sorsát”. A városi rang elnyerése 
komoly előrelépést jelent, ugyanakkor 
új kötelességeket és új feladatokat is 
hordoz magában. Az avató ünnepségen 
a történelmi egyházak képviselői meg-
áldották a városi jelképeket, majd Ke-
resztes István, Jánosháza polgármestere 
szólt a legfiatalabb magyar város pol-
gáraihoz. A város első embere múltbeli 

visszatekintésében felidézte a telepü-
lés történelmét, megemlékezett annak 
mezővárosi jellegéről, majd részletesen 
ismertette az elmúlt évek fejlesztéseit, 
amelyek hozzájárultak a fejlődéshez.  
V. Németh Zsolt, vidékfejlesztési állam-
titkár utalt arra, hogy az új rang új le-
hetőségeket is jelent a településnek.  
Az ünnepségen jelen volt Harangozó Ber-
talan, Vas megyei kormánymegbízott és 
Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke, aki Vas megye selyemzászlaját 
adományozta az új városnak. Megtisztel-
ték a települést a testvérvárosi delegáció 
tagjai és a környékbeli települések pol-
gármesterei is. Jánosháza városi rangra 
emelkedésével Vas megye városainak 
száma 13-ra bővült. Az ünnepi esemé-
nyen díszpolgári címet vehetett át Kiss 
László alkotmánybíró, a település szü-
lötte, és ugyancsak köszöntötték a város 
első újszülöttjét Őri Ármint, illetve Simon 
Ferencnét, Jánosháza legidősebb, 101 
éves polgárát.  »VZS

Falunapot tartottak Kemenesszent-
mártonban szeptember 7-én és 8-án. 
A kétnapos rendezvény rengeteg 
programnak adott helyet, a gyerekek 
és a felnőttek egyaránt találtak ked-
vükre valót. 

Szeptember második hétvégéjén faluna-
pot ünnepeltek a szentmártoni lakosok. 
Szombaton a rendezvények sokaságának 
főként a kultúrház udvara adott otthont. 
Reggel zenés ébresztőre kelhettek fel 
a település lakosai a Halmosi Duó kísé-
retében. Az ébresztés után ünnepélyes 
megnyitó következett, majd a Keme-
nesmagasi Citerazenekar és Népdalkör 
Hagyományőrző Egyesület műsorát lát-
hatták a résztvevők. A délelőtti és dél-

utáni órákban is folytatódott a mulatság. 
Felléptek többek között a Tücsök bábcso-
port tagjai, a Kemenesalja Néptánccso-
port és az Energy Dance Team táncosai, 
valamint a kemenessömjéni asszonykó-
rus énekesei is. A gyerekeket ugrálóvár 
és kézműves foglalkozás várta, a bog-
rácsban babgulyás főtt, jegy ellenében 
pedig mindenkit finom étellel vártak a 
celldömölki DEJA VU panzió dolgozói. 
Természetesen nem maradhatott ki egy 
kis nosztalgiázás sem a Koktél Duóval, 
egy kis rockzene az Atakám együttessel.  
A késő esti órákban elkezdődött a falu-
napi bál, ahol a Halmosi duó szórakoz-
tatta a közönséget. Másnap folytatódtak 
a programok: fafaragó kiállítás, íjász és 
tűzoltó bemutató várta az érdeklődőket.

Jánosháza város lett

Így ünnepel Kemenesszentmárton

Kutyáink veszettség elleni oltása első-
sorban bennünket, embereket véd, mert 
a veszettség (ami egy minden esetben 
halálos kimenetelű fertőző betegség) 
ránk is átterjedhet. A kölyökkutyákat 
első életévükben kétszer, a felnőtteket 
évente kötelező beoltatni. Az oltással 
együtt a kutyák féreghajtó gyógyszert is 
kapnak, ami szintén a mi védelmünket 
is szolgálja, ugyanis a kutya bélférgei na-
gyon súlyos emberi megbetegedéseket 
okozhatnak. Az oltás, féregtelenítés és a 

jelölés (chipelés) történhet az állattartási 
helyén vagy állatorvosi rendelőben, de 
szervezett oltás is lesz, mint az eddigi 
években volt!
Ez év január elsejétől kötelező a kutyák 
mikrochipes egyedi jelölése, amely nél-
kül a veszettség-oltás nem végezhető el! 
Nem szabad viszont chipelni a szervezett 
eboltás közben (állatorvosi szabályzat 
tiltja), de az oltási idő utolsó fél órájá-
ban, amikor a többi kutya már elment, el 
tudom végezni ezt a műveletet is... Így, 

aki chipeltetni is akarja kutyáját, kérem, 
a meghirdetett oltási időpont utolsó fél 
órájában jöjjön!
A fent leírtakkal kapcsolatban bármilyen 
felmerülő kérdésre nagyon szívesen vá-
laszolok a 06 70/319 1885-ös telefon-
számon, vagy a rendelőben!
A jelölés (chipelés) és az oltás Celldö- 
mölkön a TAPMANCS ÁLLATBARÁT REN-
DELŐben is elvégeztethető, de természe-
tesen a kutya tartási helyén is.
 »DR HORVÁTH ANDRÁS ÁLLATORVOS

Amit a kutyaoltásról és a jelölésről (chipelésről) tudni kell

Értesítés
A Szőlő- és Kertbarátok Köre értesíti 
tagságát, hogy a szeptemberi fog-
lalkozásra 2013. 09. 17–én 18.00 
órakor kerül sor a Kemenesalja 
Művelődési Központ és Könyvtár-
ban. Mindenkit szeretettel várnak.
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Részt vesz a búcsúi rendezvényeken?
»KÉRDEZ: KARVALICS ROXÁNA »FOTÓ: KARVALICS ROXÁNA

Én budapesti származású va-
gyok, természetesen a búcsú 
ott is egyházi kötöttségű, ke-
rületenként mások a rendez-
vények. Már több éve itt élek, 
Kissomlyón. Itt már az augusz-
tus 20-ai nemzeti ünnepünkön 
megtartották a búcsút. Ilyen-
kor összejön az egész család, 
együtt ebédelünk, majd a nap 
további részét is együtt töltjük. 
A templomba ilyenkor mindig 
ellátogatunk, egyszer még egy 
zarándoklaton is részt vettem. 
A környékbeli búcsúkat is figye-
lemmel kísérjük, idén a celldö-
mölki búcsúra is ellátogattunk.

Dezsôné 
Farkas 
Gizella

Régebben mindig bejöttünk 
Külsővatról a családdal, barátok-
kal, hogy együtt vegyünk részt 
a városi rendezvényen. Máskor 
is szívesen látogatunk el a vá-
rosba. Ilyenkor elmegyünk mi-
sére, szüleim vallásosak voltak, 
én is így nevelkedtem. Most 
már ritkábban járunk templom-
ba, de a Mária-ünnepet mindig 
megtartjuk. Idén a lányoméknál 
ebédel az egész család, jönnek 
az unokák és a dédunokák is. 
Finom ebéd mellett együtt van 
a család, ilyenkor jókat beszél-
getünk, és mint nagypapa, ját-
szom a gyerekekkel.

A búcsú ünnepén általában 
együtt van az egész család, 
nagyszülők, unokatestvérek és 
a gyerekek is. Közösen ebéde-
lünk valamelyik nagymamá-
nál, ilyenkor sok finomsággal 
várnak minket. A gyerekek kü-
lönösen örülnek ennek a ren-
dezvénynek, hiszen rengeteg 
játék és körhinta várja őket itt. 
Természeten mindenre szeret-
ne az ovis kislányom felülni, a 
kisfiamat most először visszük 
ki, ő még kicsi ezekhez a játé-
kokhoz. Ilyenkor az óriás, színes 
lufik sem maradhatnak ki, min-
den évben hazaviszünk egyet.

Amikor még a gyerekeim kicsik 
voltak, rendszeresen látogattuk 
a búcsúi rendezvényeket, ösz-
szegyűlt a család minden tagja, 
faluról bejöttek a nagyszülők 
és együtt töltöttük el az egész 
napot. Most, hogy már a fiaim 
felnőttek, nem igazán megyünk 
ki a városba. Vasárnap nálam 
ebédel a család, sok finomsá-
got készítek ilyenkor. Mindig 
is tetszett a celli búcsú, régen 
még több árus pakolt ki a főtér-
re. Jövőre biztosan kimegyünk, 
hiszen az unokám arra már na-
gyobb lesz, így ő is kipróbálhat-
ja a játékokat.

Zsolnai 
Anikó

Simonné 
Wildner 
Judit

Szabó 
László

 » O L V A S Ó I  O L D A L

Mozimûsor- ajánló 2013. szeptember
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1., Jegyárak: teljes árú jegy 3D: 1000, normál 800 Ft, 
diák- és nyugdíjas jegy 3D: 800, normál 600 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Jegyfogla-
lás: 06 95 779-301, 302. Jegypénztári órák: KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 15.00–18.00, PÉNTEK: 15.00–19.00, SZOMBAT: 14.00–19.00.
Internetes jegyfoglalás, bővebb információ: artmozi.celldomolk.hu. Keresse műsorunkat a port.hu mozi- és filmadatbázisában is!

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÔPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK
Köszönöm, jól vagyok! 2013. 09. 16., 19.00 és 21.00

Köszönöm, jól vagyok! 2013. 09. 17., 17.00 és 21.00

Hajsza a győzelemért 2013. 09. 17., 19.00 színes, feliratos, amerikai-német-angol életrajzi dráma, 123 perc, 2013

Köszönöm, jól vagyok! 2013. 09. 18., 17.00 és 21.00

Hajsza a győzelemért 2013. 09. 18., 19.00 színes, feliratos, amerikai-német-angol életrajzi dráma, 123 perc, 2013

A nagy füzet 2013. 09. 19., 17.00 és 21.00 színes, magyarul beszélő, német-francia-magyar-osztrák háborús filmdráma, 109 perc, 2013

Kamatylista 2013. 09. 19., 19.00 színes, feliratos, amerikai vígjáték, 2013

Repcsik 3D 2013. 09. 20., 17.00 színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 92 perc, 2013

Kamatylista 2013. 09. 20., 19.00 színes, feliratos, amerikai vígjáték, 2013

A nagy füzet 2013. 09. 20., 21.00 színes, magyarul beszélő, német-francia-magyar-osztrák háborús filmdráma, 109 perc, 2013

Repcsik 3D 2013. 09. 21., 17.00 színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 92 perc, 2013

Kamatylista 2013. 09. 21., 19.00 színes, feliratos, amerikai vígjáték, 2013

A nagy füzet 2013. 09. 21., 21.00 színes, magyarul beszélő, német-francia-magyar-osztrák háborús filmdráma, 109 perc, 2013

A nagy füzet 2013. 09. 23., 19.00 és 21.00 színes, magyarul beszélő, német-francia-magyar-osztrák háborús filmdráma, 109 perc, 2013

A nagy füzet 2013. 09. 24., 17.00 és 21.00 színes, magyarul beszélő, német-francia-magyar-osztrák háborús filmdráma, 109 perc, 2013

Arthur Newman világa 2013. 09. 24-25., 19.00 színes, feliratos, amerikai vígjáték, 101 perc, 2012

A nagy füzet 2013. 09. 25., 17.00 és 21.00 színes, magyarul beszélő, német-francia-magyar-osztrák háborús filmdráma, 109 perc, 2013

Teddy mackó 2013. 09. 26., 17.00 és 21.00 színes, feliratos, dán-thaiföldi-angol filmdráma, 92 perc, 2012

2 kaliber 2013. 09. 26., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 109 perc, 2013

Hópihe 2013. 09. 27., 17.00 színes, magyarul beszélő, spanyol animációs film, 86 perc, 2011

2 kaliber 2013. 09. 27., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 109 perc, 2013

Teddy mackó 2013. 09. 27., 21.00 színes, feliratos, dán-thaiföldi-angol filmdráma, 92 perc, 2012

Hópihe 2013. 09. 28., 17.00 színes, magyarul beszélő, spanyol animációs film, 86 perc, 2011

2 kaliber 2013. 09. 28., 19.00 színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 109 perc, 2013

Teddy mackó 2013. 09. 28., 21.00 színes, feliratos, dán-thaiföldi-angol filmdráma, 92 perc, 2012

Teddy mackó 2013. 09. 30., 19.00 és 21.00 színes, feliratos, dán-thaiföldi-angol filmdráma, 92 perc, 2012

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Ha itt az ősz, akkor az őszülő, néhol kopa-
szodó öregfiúk számára rendez kispályás 
bajnokságot a Vulkánsport Egyesület a Li-
geti műfüves pályán – immáron ötödik al-
kalommal – csütörtök koraesténként. Idén 
öt csapat nevezett, így egy csapat mindig 
szabadnapos. Az első kör küzdelmei már 
lezajlottak, a Csütörtök nyert a Benkő Für-
dőszobaszalon ellen, a Szalai Szaki meg-
osztozott a pontokon a Merse Amigoval. 
Az első körben az új formáció, „A kispad 
legjobbjai” voltak a szabadnaposok, le-
hetőséget kapva még a gyakorlásra az 
első igazi megmérettetés előtt.   »DOTTO

Ősz, Liget, Öregfiúk

Celldömölk – Haladás 1-0 (0-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labda-
rúgó-bajnokság 3. forduló 2013. augusztus 
31.
Vezette: Vass István (Pungor Zoltán, Né-
meth Ádám).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös, Bo-
dor, Lendvai (Ambrus A. 75. p.) – Szuh – 
Enyingi Márk (Megyesi 57. p.), Németh, 
Manganelli (Virág 87. p.) – Gaál, Boda (Ba-
ranyai 46. p.). Edző: Hegyi László.
Haladás: Matyi – Balogh, Németh, Subicz 
(Simon 59. p.), Rózsa – Lukács, Klauzer, 
Rajczinger (Őri 59. p.), Takács - Wágner, 
Farsang. Edző: Takács Gábor.
Góllövő: Szuh Ferenc (61. p.).
Előmérkőzés: A Celldömölk szabadnapos 
volt, mert a Haladásnak nincs U21-es csa-
pata.

Bük – Celldömölk 1-2 (0-2)
Bük, 60 néző Vas megyei labdarúgó-baj-
nokság 4. forduló 2013. szeptember 7.
Vezette: Tóth Róbert (Gyöngyössy Pál, Ba-
ranyai Éva).
Bük: Marton Z. – Kovács D. (Molnár 79. 
p.), Kovács R., Toldi (Jagodics 23. p.), Kiss 
– Csonka Marton G. 70. p.), Marton Zs., Zu-
gonics (Györe 46. p.), Hajós – Kocsis, Korda 
(Simon 66. p.). Edző: Stieber József.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös, Bo-
dor, Lendvai (Németh 52. p.) – Megyesi 
(Enyingi Márk 70. p.) – Manganelli, Szuh, 
Enyingi Marcell – Győri (Boda 58. p.), Ba-
ranyai (Mógor 87. p.). Edző: Hegyi László.
Góllövők: Györe Roland (55. p.), illetve Bo-
dor Tibor (11. p.) és Baranyai Zsolt (39. p.).
Kiállítva: Vajda László (25. p.).
Előmérkőzés: Bük U21 – CVSE U21 1-2 (0-
1) G. Virág Martin (7. p.) és Simon Marcell 
(87. p.). Az élmezőnyhöz tartozó hazaiak 
ellen végig kiélezett meccsen sikerült kicsi-
karni a győzelmet.

Tovább tartott a szezonkezdet jó lendü-
lete a celli focistáknál a megyei I. osztály 
küzdelmeiben. Két nagyon rosszul starto-
ló csapat volt a soros ellenfél először ha-
zai pályán a Haladás, majd villanyfényes 
esti mérkőzésen Bükön. A szombathelyi 
fiatalok kerete az elmúlt évi bajnokság 
ezüstérme után alaposan átalakult, újabb 
generáció került ebbe a „felnőtt” csapat-
ba. Az idézőjel nem tévedés, csak jelzés 
a fonákságra, a csapat zömében 17–19 
évesekből állt, U 21-es évjáratként is szin-
te kivétel nélkül együtt játszanak, csak 
éppen az NB-s csapat utánpótlásaként 
a II. osztályú észak-nyugati csoportban. 
Gondolom, nem örültek hazafelé az egy-
gólos vereségnek, pedig örülhettek volna, 
hogy csak egy góllal kaptak ki. Nem raj-
tuk múlott, hogy nem szaladtak bele egy 
méretes vereségbe. Annak ellenére, hogy 
elsősorban a védekezésre koncentráltak és 
elég vehemenciával is vetették magukat 
bele a játékba, a celliek számtalan helyze-
tet alakítottak ki és rontottak is el, sajnos.  
A becsületünket az örökmozgó Szuh Ferenc 
mentette meg, aki ritkán látható parádés 
mozdulattal lőtt egy kipattanó labdát úgy 
tizenhatról a vendégek kapujába. Egy hét-
tel később a három forduló után is pont 
nélküli bükiek otthonába látogattunk, 
akik – úgy látszik – nem tanultak a tava-
lyi bajnokság idegtépő finiséből, amikor 
is az utolsó mérkőzéseken szerzett pont-
jaikkal maradtak éppen csak bent az első 
osztályban. Pontgyűjtési elképzeléseiket 
sikerült nekünk is legalább egy héttel el-
tolnunk, hiszen megint agilis, fegyelmezett 
idegenbeli játékkal rukkoltunk elő. Első 
gólszerzésünk koraisága ellenére sem volt 
már érdemtelen, a labdabirtoklási arány 
ebben az időszakban minimum 70–30% 
lett volna a javunkra, már ha valaki mérte 
volna. Mit sem ér persze a játék gól nélkül, 

amiről aztán Bodor Tibor gondoskodott, aki 
egy szöglet utáni rövid felszabadítást visz-
szairányított a hazai kapu jobb oldalába. 
Fölényünk a gólt követően tovább nőtt, 
mégis egy rossz visszazárás következmé-
nyeként tempóelőnybe kerültek a hazaiak, 
és a kiugró csatárt Vajda a büntetőterület 
előtt csak elsodorni tudta. A játékvezető 
nem tétovázott, egyből előkapta a piros la-
pot a produkcióért, pedig komoly polémia 
alakult ki a játékosok és közte arról, hogy 
utolsó emberként történt-e a kétségtele-
nül szabálytalan megmozdulás vagy nem. 
Mivel az erősebb lapok a sporinál voltak, 
megnyerte a verbális összecsapást. Hegyi 
László gyors csapat-átszervezésének kö-
szönhetően a játék képe nem változott, a 
celliek a létszámhiány ellenére fölényben 
maradtak, sőt a félidő hajrájában még nö-
velni is tudtuk az előnyt. Jó 25 méterről, 
de az oldalvonal közeléből Györkös Gábor 
végezhetett el szabadrúgást, bődületesen 
erős lövése után a labda a felső kapufáról 
a földre vágódott, majd Baranyai Zsolt felé 
pattant, aki a 11-es magasságából fejjel 
továbbította azt a hálóba. A második félidő 
elejét megnyomták a hazaiak, a csereként 
beállt Györe Rolandra nem maradt védő a 
körpassz végére, így zavartalanul helyez-
hetett Heiner Péter kapujába. A gól len-
dületet adott a hazaiaknak, de a cserékkel 
sikerült újra erőre kapnunk, kialakult egy 
jó kis adok-kapok hangulat, elértünk egy 
lehet, hogy tényleg les volt gólt, rúgtunk 
egy kapufát. A lényeg, hogy megmaradt a 
lefújásig az előnyünk, az eddig megszer-
zett kilenc pont pedig éppen kilenccel több 
a tavaly ilyenkor állapotánál. A folytatás 
nem lesz könnyű, a vépieket fogadjuk a 
szokásoktól eltérően vasárnap, majd egy 
héttel később irány Szentgotthárd. Mind-
két soros ellenfelünk a tabella hátsó har-
madához tartozik jelenleg, de nem lehet 
kétségünk: mindent megtesznek ellenünk 
a javításért. Mi meg a további pontgyűjté-
sért.  »DOTTO

Szép gólokkal hatpontos termés

Megyei I. labdarúgó-bajnokság 2013. őszi sorsolása

1. 2013.09.15. vasárnap 17.00 CELLDÖMÖLK VÉP

2. 2013.09.21. szombat 16.00 SZENTGOTTHÁRD CELLDÖMÖLK

3. 2013.09.28. szombat 16.00 CELLDÖMÖLK KEMENESMAGASI

4. 2013.10.06. vasárnap 15.00 URAIÚJFALU CELLDÖMÖLK

5. 2013.10.12. szombat 15.00 CELLDÖMÖLK MAGYARSZECSŐD

6. 2013.10.20. vasárnap 14.30 RÁBAPATY CELLDÖMÖLK

7. 2013.10.26. szombat 14.30 CELLDÖMÖLK JÁNOSHÁZA

8. 2013.11.02. szombat 13.30 KIRÁLY SZE CELLDÖMÖLK

9. 2013.11.09. szombat 13.30 RÉPCELAK CELLDÖMÖLK

10. 2013.11.16. szombat 13.00 CELLDÖMÖLK KŐSZEG

11. 2013.11.23. szombat 13.00 KEMENESALJA CELLDÖMÖLK
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» S P O R T

A Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó 
Szövetség által indított női amatőr kispá-
lyás bajnokságban immár harmadszor jól 
zárta az idényt az Alsósági Tigrisek Sport 
Szabadidő Egyesületének csapata. A már 

hat éve egyesületként működő csapat 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel, 
így szerezve meg a bronzérmet. Nagyon 
erős mezőnyben sikerült kivívni ezt a 
szép helyet, hiszen sok jól fejlődött csa-

pattal kellett megmérkőzni a lányoknak. 
A 2010/2011-es évben, mikor a bajnok-
ságot kezdték, elsőre is a harmadik helyet 
sikerült bekebelezni. A 2011/2012-es 
idényben már jól felfejlődve a dobogó 
felső fokára állhatott bajnokként a csa-
pat. A 2012/2013-as szezonban nyolc 
csapattal megmérkőzve nyolc fordulón 
keresztül kellett lejátszani a meccseket. 
Sok vizsgázó lánya volt a csapatnak, de 
mindenki a szabad idejéhez mérten tu-
dott részt venni a bajnoki mérkőzéseken 
és így, bár kicsit lecsúszva, ismételten a 
harmadik helyet szerezték meg a Tigri-
sek. Előttük a cél, hogy mindig a lehető 
legjobbat hozzák ki magukból a lányok 
a csapaterőre és összetartásra támasz-
kodva. A csapat edzője, Zsömlye Viktória 
nagyon büszke a lányaira, hogy a kitűzött 
célt sikerült teljesíteni. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni Fehér Lászlónak, 
Celldömölk Város polgármesterének és a 
CVSE-nek a támogatást!  »ZSÖMLYE VIKTÓRIA

Gödöllői Egyetemi AC – CVSE-Swietels-
ky-Wewalka 3–7. Gödöllő, férfi extrali-
gás asztalitenisz-mérkőzés.

Páros: Daru, Do Phuong Nam–Fazekas, 
Nagy 1:3 (-6, 8, 5, 6) (0–1). Egyéni, 1. 
forduló: Daru–Szita 2:3 (10, –9, -7, 12, 
1). Monostori–Fazekas 0:3 (0-6, -9, -8), 
Do Phuong Nam–Nagy 3:1 (4, 9, -11, 10) 
(1-3). 2. forduló: Daru–Fazekas 0:3 (-9, 
-5, -4), Do Phuong Nam–Szita 1:3 (1-, -9, 
7, 5), Monostori–Nagy 1:3 (-7, -6, 8, -8) 
(1–6), 3. forduló: Do Phuong Nam–Faze-
kas 3:0 (10, 18, 12), Daru–Nagy 3:0 (8, 7, 
9), Monostori–Szita 0:3 (-5, -8, -7). (3-7).

Az újonc csapat ellen papírforma-győzel-
met arattunk, de a vártnál kisebb különb-
séggel. A celli csapat játékára rányomta a 
bélyegét a gödöllői nagy belmagasságú 
terem. Zavaró volt továbbá a napsütés is. 
A celliek – Szita Márton kivételével – még 
idény eleji formát mutattak.

Ismét az első három között az Alsósági Tigrisek

Szita veretlen maradt

Asztalitenisz sorsolás

Klubcsapatok Szuperligája:
szept. 24. Szlovák U 21 – Celldömölk – halasztva
október 1. Stockerau (Ausztria) – Celldömölk
november 5. Szlovén U 21 – Celldömölk
november 12., 17 óra Celldömölk – Szlovák U21
november 19., 17 óra Celldömölk – Stockerau

Extra Liga:
szeptember 14., 18 óra Pénzügyőr – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
szeptember 27., 17 óra CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA – Komlói Bányász
október 5., 11 óra Békési TE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
október 25., 17 óra CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA – Nyírbátor
november 2. 17 óra Félegyházi ASE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
november 15. 17 óra CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA – Szeged
november 29. 17 óra CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA – Pécs
december 8. 11 óra Budaörs – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
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Gyermekbérletes előadások a 2013/14-es évadban

2013. október 18. (péntek)  
KISKALÁSZ ZENEKAR 

ismert gyermekdalok, népszerű énekek, népdalok, 
megzenésített versek, mondókák.

2013. november 29. (péntek)  
DÉS LÁSZLÓ - GESZTI PÉTER - BÉKÉS PÁL: A DZSUNGEL KÖNYVE

musical – a Soltis Lajos Színház előadása.

2014. január  (péntek)
CSUKÁS ISTVÁN – BERGENDY ISTVÁN: SÜSÜ, A SÁRKÁNY

zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában.

2014. március 28.  (péntek)
A KIS HAGYMAFIÚ TÖRTÉNETE 

nagyméretű marionett figurákkal készült, mediterrán 
hangulatú mese a Maszk Bábszínház előadásában

A műsorváltoztatás jogát a művelődési központ fenntartja.
A gyermek-színházbérlet ára: 3.000 Ft/4 elôadás.

A CELLDÖMÖLKI SZÜRETI NAPOK PROGRAMJA
SZEPTEMBER 27. (péntek)

 10.00-16.30 óra
„EGÉSZ NAP BÁBSZÍNHÁZ” – Celldömölki Bábtalálkozó

17.00 órától
„MICSODA BULI…” – Közreműködnek: az Energy Dance Sport Tánc 

Egyesület és a Rocky Dilly ARRC Egyesület  táncosai
    Helyszín: KMKK előtti színpad 

18.00 óra
ILLÉS ERIKA szobrászművész „Kemenesalja szellemisége” című 

alkotásának 
avató ünnepsége

Helyszín: Celldömölk, Dr. Géfin tér 

 19.00 óra
OPERETT GÁLA – a Tihanyi Vándorszínpad előadása 

Helyszín: KMKK színházterem 
Belépőjegy ára: 500,-Ft 

20.00-23.00 óra 
JAMBO–PARTY

Helyszín: KMKK előtti színpad 

SZEPTEMBER 28. (szombat)
 14.00 óra

KEMENESI PIAC – helyi termékek vására, Ság hegyi borok kóstolója, 
mutatványosok, játszóház 
Helyszín: KMKK előtti tér

15.00 óra
SZÜRETI FELVONULÁS – bábosokkal, mutatványosokkal, néptáncosok-
kal, mazsorettekkel és fúvószenekarokkal, zenészekkel, lovasokkal, 

fogatokkal és gólyalábas kompániával.
Útvonal: Hegyi utca – Sági utca – Dr. Géfin tér 

16.30 óra
SZÜRETI MÛSOR – Fellépnek: helyi, hazai és külföldi vendégcsoportok

Helyszín: a KMKK előtti színpad 

20.00-21.30 óra
DOBRÁDY ÁKOS KONCERTJE

Helyszín: a KMKK előtti színpad

21.30 óra
TÛZIJÁTÉK
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Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
NYITVA: hétfô- péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00

szombat: 8:00–12:00
Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu

LCD, LED SMART 3D TV AKCIÓS ÁRON 
NAGY VÁLASZTÉKBAN! (A készlet erejéig!) 

Számítógéphez kamera és hangszóró! 
Polaroid energiatakarékos izzók 3 év garanciával! 

Mosogatógépek 65.000 Ft-tól
Mosógépek 55.000 Ft-tól
Kombi hűtők 40.000 Ft-tól
Fagyasztók 40.000 Ft-tól

Italhűtők – borhűtők 40.000 Ft-tól
Porszívók, porzsák nélkül 4.000 Ft-tól
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Info: 06 / 70 / 3365-701 
Tóth Gábor Egyesület vezető

KEMENESALJAI MŰV. KÖZPONT
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