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„Oly mozdulatlanul nyugodtak
  A kerti fák az őszi fényben.” 

(Juhász Gyula)
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25 évvel ezelőtt az önkormányzatiság ki-
alakítása a magyar rendszerváltás egyik 
fő pillére volt, óriási feladat és döntési 
szabadság került az önkormányzati kép-
viselő-testületek kezébe. Celldömölkön 
1990. október 25-én alakult meg 18 fő-
vel az első többpártú képviselő-testület. 

Jeles jubileumról emlékezett meg a város 
önkormányzata október 25-én egy rendkívü-
li testületi ülés keretében, 25 évvel ezelőtt 
ezen a napon alakult meg a város első több-
pártú testülete. Az ülésre a jelenlegi 11 fős 
testület mellett a város korábbi képviselői is 
meghívást kaptak. Az ünnepélyes esemé-
nyen jelenlévők közösen emlékeztek azok-
ra a városvezetőkre, akik már nem lehettek 
közöttük a jubileumi ülésen: Pejkó Zoltánra, 
Ábrahám Ferencre, Dénes Lajos Szilveszter-
re, dr. Szabó Lajosra, Limpár Józsefre, Tima 
Lászlóra, Varga László Csabára, valamint dr. 
Tömböly Tamásra. Az ülést Farkas Gábor 
ünnepélyes köszöntőjét követően Baranyai 
Attiláné dr. beszéde nyitotta, aki Tömböly Ta-
más után, 1991-től 2011-ig dolgozott a város 
jegyzőjeként. 
„1991 februárjában vettem át a munkakört, 
ugyanúgy pályázati úton kerültem én is a 
jegyzői munkakörbe, ahogy az elődöm, aki 
pár hónapig töltötte be előttem a pozíciót. 
Vegyes érzelmekkel álltam a feladat előtt, 
annál is inkább, mivel épp a gyermekemmel 
voltam otthon szülési szabadságon, így fon-
tos döntést kellett hoznom, hogy otthon ma-
radok-e, vagy eleget téve a megkeresésnek 
munkába állok. Elméletileg az önkormányzati 
feladatellátást a tanácsrendszerből eredően 
már ismertem, tehát tudtam azt, hogy a helyi 
közszolgáltatási feladatokat, intézményeket 
működtetni kell, de közel sem voltam felké-
szülve egy többpártrendszerű választott kép-
viselő-testület munkájának az előkészítésére, 
tehát a testületi előterjesztések megalapozá-
sára és azok végrehajtására. Ez nem volt min-

dig könnyű munka: többször előfordult, hogy 
erős szakmai kiállással, célszerűségi és prak-
tikussági szempontok figyelembevételével 
kellett meggyőzni azokat a képviselőket, akik 
első körben esetleg máshogy gondolkodtak 
egy adott kérdésről. Ebből a szempontból 
azonban nagyon pozitív tapasztalatom volt 
az első ciklusokban, hiszen attól függetlenül, 
hogy több különböző párt megbízottjaként 
kerültek a képviselők a testületbe, mégis 
tudtak együtt dolgozni. Tudtak Celldömölkért 
dolgozni, kompromisszumokat kötni, és csa-
patként együttműködni. Ez a hozzáállás tulaj-
donképpen ugyanígy elmondható a későbbi 
testületekről is, hiszen az önkormányzatiság 
25 évéből tulajdonképpen 22-t én dolgozhat-
tam együtt a képviselő-testületekkel.”
Baranyai Attiláné dr. nyugdíjba vonulása után, 
2011-ben Farkas Gábor vette át a munkakört. 
„Nehéz feladatnak tartottam, félve álltam 
előtte. Szerencsére viszont jó pár éves ta-
pasztalatom volt már, láttam az önkormány-
zatiság illetve a hivatal működését, ezért 
megpályáztam az állást, és az előző ciklus 
képviselő-testülete végül bizalmat szavazott, 
én pedig azóta sem bántam meg a dönté-
semet. Ezt követően egy elég nagy változás 
következett be az önkormányzatok életében, 
ami a munkám elejét kitette. 2012-ben az 
állam átvette a kórházakat, akkor az ezzel a 
folyamattal kapcsolatos teendőket kellett el-
látni. 2013-ban kialakultak a járási hivatalok, 
a jegyzői államigazgatási feladatok egy része 
ekkor átkerült a járási hivatalok feladatköré-
be, az iskolák átkerültek a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központhoz, a polgármesteri 
hivatal helyett pedig kialakult a közös önkor-
mányzati hivatal. Így elmondható, hogy épp 
a nagy változások időszakában sikerült be-
lecsöppennem ebbe a munkakörbe, de úgy 
gondolom, hogy még ha kisebb-nagyobb 
zökkenőkkel is, de a feladatot sikerült eddig 
mindig megfelelően ellátnom.”
Felszólalt még a rendszerváltozástól egészen 
2002 polgármesteri pozíciót betöltő Makkos 
István, aki 2006 és 2010 között képviselőként 
működött közre a város fejlődésében.
„Mikor 1990-ben elkezdtük a munkát, akkor 
természetesen mindenkiben a jó szándék 
buzogott, hogy megpróbálja ezt a várost 
vezetni. Legfontosabbként azt emelném ki, 
hogy mi akkor nem néztünk hátra, csak arra 
koncentráltunk, hogy megismerjük a város 
működését, intézményrendszerét, és fel-
mérjük, hogy milyen fejlesztési lehetőségei 
lesznek majd a jövőben. Mivel sajnos mikor 
átvettük a város vezetését, akkor még nem 
voltak ilyen opciók. Biztosan sokan emlé-
keznek még arra, hogy mikor az MDF kor-
mányhatalomra került, akkor még rengeteg 
probléma nehezítette az ország működését. 

1994-től lehetett azon gondolkozni, hogy va-
lódi fejlesztésekbe foghassunk, elsősorban 
infrastrukturális szempontból, amellett, hogy 
mindeközben a képviselő-testületet is sike-
rült megfelelően összekovácsolni. Tudtunk 
együtt gondolkozni és dolgozni. Sokat tettünk 
a város fejlődéséért az akkori anyagi lehető-
ségekhez mérten, és előkészítettünk számos 
egyéb fejlesztést is, hogy a következő testü-
letek, elsősorban európai uniós forrásokból, 
folytatni tudják majd a városfejlesztést.”
Végül az 1994-es választásokkor még képvi-
selőként tevékenykedő, jelenleg viszont már 
negyedik polgármesteri ciklusát töltő Fehér 
László mondott beszédet.
„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a 25 évből 21-et dolgozhattam a képvi-
selő-testületben, hatodik ciklusomat töltöm 
képviselőként és negyediket polgármes-
terként. Habár korábban is működött már 
többpártrendszer, 1990 azért volt mégis for-
dulópont az ország életében, mert innentől 
kezdve a lakosság is kifejezésre juttathatta 
véleményét, választásával bizalmat szavaz-
hatott adott személyeknek, szervezeteknek, 
pártoknak. Az önkormányzatiság az elmúlt 
negyed évszázadban rengeteg változáson 
ment keresztül. A tanácsrendszerben a leg-
több intézményt még az állam tartotta fenn, 
1990-től azonban az önkormányzatok kezé-
be került az egészségügynek, a gyámügy-
nek, az oktatásnak és az államigazgatásnak 
bizonyos elemei. Az utóbbi időszakban az 
állam ezeket a feladatokat kezdi ismét irá-
nyítása alá venni, mellyel az önkormányza-
tok feladatköre csökken, ugyanakkor ezzel 
párhuzamosan új feladatok jelennek meg. 
Forog tehát vissza a történelem kereke. Ta-
lán az állam rájött arra, hogy a korábbi 1600 
testülettel szemben 3300 önkormányzat 
működtetése nagy kihívás az ország számá-
ra. Az önkormányzatiság mindezek ellenére 
mégis a demokrácia egyik alappillére, hiszen 
ez jelenti a lehetőséget a lakosság számá-
ra, hogy beleszólhasson az irányításba. Épp 
ezért bízom benne, hogy hamarosan sikerül 
megtalálni ebben a rendszerben az arany 
középutat. A jelenlegi ciklusból még négy 
évünk van hátra, rengeteg feladat, fejlesztés 
áll előttünk. Én ezúton is köszönöm minden 
egykori és jelenlegi képviselőnek az áldoza-
tos munkáját, mely lehetőséget teremtett 
arra, hogy a város fejlődhessen, és bízom 
abban, hogy a megkezdett úton haladhatunk 
majd tovább.”
Az ünnepélyes beszédek után oklevélátadás 
következett, az elmúlt 25 évben a város ve-
zetőségében tevékenykedő 61 képviselő 
számára Fehér László polgármester és Farkas 
Gábor jegyző nyújtották át az elismeréseket.
 »NÉMETH NÓRA

Az önkormányzatiság jubileuma alkalmából ülésezett a testület
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Egy évvel ezelőtt kezdte meg mun-
káját Celldömölk város jelenlegi kép-
viselő-testülete. Az egyéves munka 
eredményének összefoglalására Fe-
hér Lászlót, a város polgármesterét 
kértük fel. 

»A korábbi képviselő-testületi összetétel-
hez képest 2014-ben két körzetben veszí-
tett mandátumot a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület, illetve ezáltal 
jogosultakká váltak kompenzációs listá-
ról való bejutásra is. A korábbi nyolc tag 
helyett most 7-en képviselik a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesületet. 
Mennyiben változtatta ez meg a jelenlegi 
képviselő-testület hangulatát?
– Az előző ciklusban valóban megnyertük 
mind a nyolc körzetet, akkor kompenzációs 
listáról a Fidesz-KDNP három tagot juttatott 
a testületbe. Most két körzettel keveseb-
bet nyertünk, ezáltal egy tagot mi is be 
tudtunk juttatni listáról. Így is többségben 
vagyunk, hiszen az arány 7:4. Munkám so-
rán azt tapasztaltam, hogy fontos a pártok 
együttműködése. Az elmúlt év során is ez 
valósult meg: a város képviselő-testülete 
együtt dolgozik a város érdekében. 
»Újdonság az elmúlt időszakokhoz képest, 
hogy a városnak jelenleg két alpolgármes-
tere van. Miért alakult ez így?
– Sok helyen láttam, hogy két alpolgár-
mester dolgozik társadalmi megbízatással, 
vagy egy főállásban. Azt eleve elvetettük, 
hogy főállású alpolgármesterünk legyen, 
a két alpolgármesterre azért van szükség, 
mert eléggé elfoglalt vagyok, egyéb helye-
ken is képviselem a várost: a megyei köz-
gyűlésben a harmadik ciklusomat töltöm, a 
területfejlesztési ügyekért vagyok felelős, 

tagja vagyok a Kisvárosi Önkormányzati 
Szövetségnek – mindkét megbízatás több 
teendővel jár, amelyek gyakran el is szólí-
tanak a városból. A fentieken kívül lett egy 
új feladatom is, aminek szintén nagyon 
szívesen teszek eleget, megválasztottak a 
Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnöké-
vé. Söptei Józsefné alpolgármester-asszony 
leginkább a gazdasági dolgokat fogja ösz-
sze, illetve nagyobb rendezvényekben se-
gít. Lengyel László pedig rendezvényeken 
való részvételével engem helyettesít. Kül-
sős alpolgármesterként a polgármestert 
tehermentesíti.
»A 2015-ös év első félévének pénzügyi 
beszámolója megtörtént. Polgármester úr 
szerint tartható-e az előzetes terv?
– Az előzetes terv tartható, annak ellené-
re, hogy tavaly, tavalyelőtt jobb anyagi 
kondíciókkal rendelkezett a város. Ezúton 
szeretném megköszönni a kis- és középvál-
lalkozásoknak, nagyobb cégeknek egya-
ránt, hogy itt maradtak városunkban. Nem 
szerencsés Celldömölk tekintetében, hogy 
cégek szűntek meg, alakultak át, kerültek 
vissza állami fenntartásba, de szerencsére 
mindig alakulnak újak is, így a költségve-
tésben a korábbi 760 millió forint adóbe-
vétel helyett az idei évre „csak” 600 millió 
forintot terveztek a pénzügyesek. Bízom 
benne, hogy ez a tendencia meg fog állni, 
illetve új fejlesztésekkel, beruházásokkal 
növekedhetnek az adóbevételek.
»Mennyire érezteti hatását, hogy új szállo-
da és kemping épült? Jelent-e ez többlet-
bevételt a városnak?
– Celldömölkön eddig is működtek szállás-
helyek: szállodák, kisebb panziók. Eddig 
is eltöltöttek kb. 10000-15000 vendégéj-

szakát városunkban. Az új szállodának és 
kempingnek köszönhetően ez a szám to-
vábbi 25000-30000 vendégéjszakát jelent. 
A visszajelzések alapján azt érzékelem, 
hogy a város megindult a turizmusfejlesz-
tés terén. Igyekszünk mi is szélesebbre 
nyitni a kínálatot: nemcsak a Ság hegy 
vonzó a látnivalóival, de az egészség-, a 
bor- és a zarándokturizmus is fejlődésnek 
indult. 
»Jelentős turisztikai beruházás volt a Ke-
menes Vulkánpark, a Ság hegy lábánál. Az 
intézmény 2014-ben nem hozta azt a láto-
gatói eredményt, amit a város elvárt volna. 
Változott-e a látogatószám 2015-ben?
– Az épület európai uniós pályázati forrás-
ból épült. Azt már a tervezés szakaszában 
sejteni lehetett, hogy egy ilyen múzeum 
jellegű intézmény nem lesz nyereséges. A 
képviselő-testület abból indult ki, hogy ha 
a turizmus terén szeretnénk fejlődni, szük-
ség van olyan szolgáltatásokra is, amelyek 
nem biztos, hogy nyereséget termelnek, 
de kellenek ahhoz, hogy a turistákat mi-
nél hosszabb ideig helyben tudjuk tartani, 
hiszen minél több a látnivaló, annál töb-
bet időznek városunkban. Az elmúlt két év 
alatt közel 20000 látogató váltott jegyet. 
Az intézmény maga kuriózumnak számít, 
hiszen az egész országban nálunk van 
csak ilyen jellegű látogatóközpont, ami 
bemutatja a vulkánok kialakulását és mű-
ködését. Az intézményt illetően az a fela-
datunk, hogy minél szélesebbre nyissunk. 
Az infrastrukturális bővítés még előttünk 
áll. Ez szükséges ahhoz, hogy minél több 
vendég elégedetten távozzon. 
»A kórház helyzete a mai napig foglal-
koztatja a város lakosságát. Lehet-e tudni 

Tovább fejlődik városunk
Beszélgetés Fehér László polgármesterrel az elmúlt év munkájáról
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újabb fejleményről, várhatunk-e elmozdu-
lást a kórház jelenlegi helyzetéből?
– Celldömölkön aktív ágyakkal sebészeti, 
belgyógyászati és szülészet-nőgyógyászati 
osztály működött korábban. Volt 80 aktív 
ellátású ágy, aztán az első egészségügyi 
reform következtében ezek számát 50-re 
csökkentették. Cserébe kaptunk egy ígé-
retet, amelynek értelmében 1,3 milliárd 
forintos fejlesztést hajtottak volna végre. 
Sajnos a Fidesz–KDNP kormány idején az 
aktív ellátású ágyak száma 50-ről nullára 
csökkent, cserébe kaptunk fejlesztésre 960 
millió forintot, ez közel 300 millió forint-
tal kevesebb, mint amit korábban ígértek. 
Ennek ellenére egy nagyon korszerű ren-
delőintézetet sikerült kialakítani a kórház 
területén, 14 alap szakellátási területtel, 
de a megítélt összegbe a vérellátó állo-
más, a labor, illetve a krónikus belgyógyá-
szat már nem fért bele. 

»Felépült az új rendelőintézet. Mikortól 
várható a teljes körű működés? Illetve mi 
lesz a régi épület funkciója?
– Az átköltözés folyamatosan zajlik, az in-
tézmény igazgatója tájékoztatása szerint a 
teljes körű szakrendelés november 16-ától 
várható. A háziorvosi illetve fogászati ellá-
tás az önkormányzatok működtetésében 
maradtak, így az egy háziorvosi körzet és 
a három fogászati szakrendelés egyelőre 
marad a régi rendelőintézet épületében. 
Szeretnénk, ha a védőnői szolgálat beke-
rülhetne a Kossuth utcai épületbe. Az ön-
kormányzatnak az lesz a feladata, hogy 
helyet találjunk a régi rendelőintézetből 
kikerülő háziorvosi illetve fogászati szak-
rendeléseknek. Erre még van időnk, de 
jelenleg is folyamatos tárgyalásokat folyta-
tunk a Vas Megyei Kormányhivatallal. 
»2014–2020-ig egy újabb uniós fejlesztési 
ciklus tart. Milyen céljai vannak ezekkel a 
pénzekkel a városnak, milyen jellegű beru-
házást tervez a városvezetés?
– Az uniós fejlesztés első üteme 2007–
2013-ig szólt. Ennek befejezése 2015. 
december 31. Egy ilyen jellegű pénzma-
radványnak köszönhetően sikerül most a 
gimnáziumon végrehajtanunk az energe-
tikai felújítást, ami lassan a befejezéséhez 
közeledik. Szintén a közelmúltban írtunk 
alá egy szerződést, ami hasonló pénzesz-

közöknek köszönhetően a Népjóléti Szol-
gálat energetikai megújítását célozza. Az 
új fejlesztési ciklusban a gimnázium épü-
letét belül is szeretnénk felújítani. Emellett 
a piacot és környékét, mint a városköz-
pont részét tervezzük korszerűbbé tenni. 
Az intézmények energetikai korszerűsí-
tését szeretnénk folytatni, a Vulkán fürdő 
fejlesztését továbbvinnénk, a Téglagyári 
tó mellett a rendezvénytér kialakítását 
szeretnénk befejezni, várat még magára 
a Vulkánpark melletti terület felszerelése 
a szabadidő eltöltéséhez alkalmas szóra-
koztató eszközökkel. A második fejlesztési 
ütemben szeretnénk segíteni a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak, hiszen komoly uniós 
fejlesztési összegeket kaphatnak, másrészt 
új munkahelyek teremtésére is lehetősé-
get biztosít, továbbá adóbevételt jelenthet 
a városnak.

»Alsóság és Izsákfa Celldömölknek két 
városrésze. Ezeken a városrészeken mi-
lyen fejlesztések várhatóak? Milyen ter-
vek vannak? 
– Alsóságon fel lett újítva az előző ciklus-
ban az általános iskola, mellette kialakult 
az épületegyüttesben két helyiség, ami a 
részönkormányzatot szolgálja, azt is fel-
újítottuk, nyertünk pályázati pénzt foto-
voltaikus rendszerek kialakítására, ennek 
köszönhetően napkollektorokat tudtunk 
telepíteni, ami a villanyáram fogyasztását 
befolyásolja kedvezően. A terveket illető-
en az iskola egykori alsós épületrészét sze-
retnénk minél hasznosabbá tenni, illetve 
térrendezést tervezünk végrehajtani a vá-
rosrész központjában. Izsákfa esetében a 
korábbi uniós fejlesztési ciklusban adtunk 
be pályázatot csatornázásra, ezt átütemez-
ték a 2014–2020-as ciklusra. Ezzel együtt 
az utakat, járdákat szeretnénk helyreállí-
tani a pénzügyi lehetőségeinktől függően, 

ezen felül a buszmegállókat tervezzük fel-
újítani, illetve újakat építeni. 
»Milyen terveik vannak az elkövetkező 
négy évre? 
– Jelenleg zajlik egy, a CVSE kosárlab-
da-szakosztályhoz tartozó sportcsarnok 
építése, ami egy közel 400 millió forint 
értékű beruházás. A sportcsarnok délelőt-
tönként az általános iskolai testnevelést 
lesz hivatott segíteni, hiszen ezáltal meg-
oldottá válhat, hogy minden testnevelés 
órát megfelelő körülmények között tartsa-
nak. A CVSE sportlétesítmény tribünjének 
lefedésére, illetve az ott található öltözők 
felújítására valamint új öltözők építésére 
is nyújtottunk be pályázatot, amely a lab-
darúgó utánpótláscsapatokat szolgálná, 
hiszen Celldömölk mint járási székhely, 
Bozsik-központként működik, valamint 
beadtunk egy pályázatot a Magyar Aszta-

litenisz Szövetséghez egy állandó 12 asz-
talos csarnok építésére, amelyhez már az 
idén kaptunk 50 millió forint támogatást, 
és ígérvényünk van jövőre további 50 mil-
lióra. Az öltöző blokk és az új csarnok még 
korszerűbbé tenné a CVSE sportlétesít-
ményt. Továbbá adtunk be egy pályázatot 
40m x 20m-es műfüves labdarúgó pályára, 
amelyet a gimnázium területén tervezünk 
megvalósítani. 
»Hogyan összegezné az elmúlt egy év 
munkáját?
– A jelenlegi képviselő-testület már öt évre 
kapta megbízatását. Az elmúlt egy évben 
párthovatartozástól függetlenül a testület 
tagjai a külsős bizottsági tagokkal együtt 
a város érdekében dolgoztak eddig is, és a 
város érdekeit szem előtt tartva fáradoznak 
az elkövetkező négy évben is. Az egységes 
döntések következtében pedig továbbra is 
töretlenül fog fejlődni Celldömölk.
 »LOSONCZ ANDREA
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Az alkalomra tekintettel az Új Ke-
menesalja olvasóinak Dr. Bérdi Zsolt 
fogszakorvos szolgáltat hasznos infor-
mációkat.  

»Milyen szájápolási 
szokások jellemzik a 
lakosságot, milyen a 
magyar szájhigiéné?
– Statisztikák alapján a 
magyar lakosság csak 
évente egyszer cseréli 
a fogkeféjét. Természe-

tesen van, aki kéthetente teszi ezt meg, 
de az is előfordul, hogy valaki egyáltalán 
nem használja. A megfelelő szájápolási 
szokások kialakulásáért elsősorban a szü-
lő felel, hisz a gyermek mintaként kezeli 
viselkedését. A tudatos szülő fokozottan 
figyel arra, hogy a megfelelő minőségű 
fogmosás sose maradjon el. Fontos szere-
pet játszik ezen kívül az óvoda és az iskola 
is. Sajnos az a tapasztalat,hogy amíg az 
óvodában még jut elég idő a fogmosásra, 
az iskolában már korántsem ilyen egysze-
rű a helyzet. A legtöbb magyar közoktatá-
si intézményben jelenleg nincsenek meg 
a fogápolás alapvető feltételei sem. Sem 

az idő, sem a hely nem biztosított nap-
közbeni fogmosásra, pedig számos ké-
sőbbi probléma megelőzhető lenne. Az 
iskolák természetesen próbálnak a ma-
guk lehetőségein belül segíteni a tudatos 
szájápolás gyakorlatának kialakítására, 
szerveznek egészségnevelési napokat, 
és évente elviszik a gyerekeket fogászati 
ellenőrzésre. Érdekességként megemlíte-
ném, hogy vannak országok, ahol sikerült 
felépíteni egy jól átgondolt prevenciós 
rendszert. Svájcban például külön dentál-
higiénikus foglalkozik a gyerekek szájhigi-
éniai gondozásával.
»Hogy zajlik egy helyes, megfelelő mó-
don végzett fogmosás?
– Az alapos fogmosás több lépcsőből áll. 
Ajánlatos először fogselyemmel megtisz-
títani a fogközöket. Fontos, hogy meg-
felelő méretet válasszunk. A fogmosás 
folyamatának csak ezután lássunk neki. 
A helyes fogmosás legalább két percig 
tart és minden felületet elér. A nyelv tisz-
tításáról sem szabad megfeledkezni. Aki 
nehezen boldogul a hagyományos fog-
kefével, használjon bátran jó minőségű 
elektromos fogkefét. Ajánlott bizonyos 
időközönként leellenőrizni módszereink 

hatékonyságát. Ehhez nyújt segítséget az 
ún. plakkfestő tabletta. Ha ezt szétrágjuk, 
a helytelenül megtisztított felület elszí-
neződik és így látható lesz, hol van még 
szükség alapos fogmosásra. Ha nem áll 
módunkban fogat mosni egy napközbe-
ni étkezés után, alkalomszerűen segíthet 
a rágógumi használata is, de ez csak át-
meneti megoldást nyújt, nem helyettesíti 
a jól elvégzett fogmosást. Amennyiben 
savas élelmiszert, italt fogyasztottunk, az 
étkezés után javasolt először szájvíz hasz-
nálata, majd fél-1 órával később történjen 
meg  a fogmosás a fognyak-érzékenység 
kialakulásának elkerülése érdekében. 
»Milyen gyakran kell ellenőrzésekre járni? 
Mit tanácsol a lakosságnak?
– Félévente, de legalább évente fel kel-
lene keresni a fogorvost. Tévképzetként 
él bennünk a hit, miszerint akkor kell 
fogászatra menni, ha fáj a fogunk, mert 
általában akkor már késő. A kellemes 
megjelenésnek fontos része az ápolt 
fogsor. Ha rendszeresen ellenőriztetjük a 
fogainkat, akkor nem kell tartanunk a fáj-
dalomtól, hiszen ma már korszerű, gyors, 
s nem utolsósorban esztétikus megjele-
nést biztosító eszközök állnak a fogorvo-
sok szolgálatában. Kellő odafigyeléssel 
rengeteg szenvedéstől kímélhetjük meg 
magunkat. »NÉMETH A.

November a fogászat hónapja!

A Ság hegy mágnesként vonzza magá-
hoz az itt élőket. Akármerre is járunk 
a világban, a hazaút végén városunk 
jelképének megpillantásakor minden-
kinek megdobban a szíve. Van, aki 
messziről csodálja, van, aki kirándulni 
jár oda, más pedig épp szőlőt művel, 
bort termel. Utóbbi csoportba tartozik 
Vörös Imre is, kinek borai számtalan 
elismerésben részesültek már.  

»Milyen szerepet tölt 
be az életében a szőlő, 
a bor?
– A szőlő és köztem 
egészen érdekes kap-
csolat van. Eleinte na-
gyon nem szerettem. 
Ennek egész egyszerű 

oka van, édesapám borászattal foglalko-
zott Sopronban, ahol születtem és nőttem 
fel három testvéremmel együtt. Élt ben-
nem a gyermeki dac. Míg más játszott, 
mi a szőlővel foglalkoztunk. Aztán, ahogy 
teltek az évek, ez az érzés egyre inkább 
enyhült. Gimnáziumi éveim során bio-
lógiát tanultam, majd az élet más utak-
ra sodort, a soproni Volánnál dolgoztam 
egészen 1975-ig. Teljesen véletlenül ke-

rültem Celldömölkre. Feleségem Izsákfán 
kapott óvónői állást, én pedig kérelmez-
tem áthelyezésemet, így végül ideköltöz-
tünk. Mikor vezető pozícióba kerültem, 
azzal a problémával szembesültem, hogy 
a protokolláris események során a meg-
hívottak mindig nagyon feszélyezettek 
voltak. Arra gondoltam, sokkal oldottabb 
lehetne a hangulat, ha maga a helyszín 
is ezt sugallná. Így kezdetben ismerőse-
im felajánlották, hogy e rendezvényeket 
pincéikben bonyolítsam le, s az eredmény 
nem is maradt el. Ekkor határoztam el, 
hogy veszek egy pincét itt, a Ság hegyen.
»Mikor és miért kezdett el magával a sző-
lővel foglalkozni?
– Sopronban csak vörösbort termeltünk, 
így az itteni jellegzetes ízű fehér bor rend-
kívül furcsa volt számomra. Nem ízlett, 
fájt tőle a fejem. Biztosra vettem, hogy 
van finom sághegyi bor, csak én nem ta-
lálkoztam vele. Ez adta az inspirációt, hogy 
gyermekkori tapasztalataim segítségével 
saját magam lássak munkához. Mostani 
pincénket 1987-ben vettük meg. A hozzá 
tartozó terület teljesen üres volt, ezért bé-
reltem néhány szomszédos szőlőt, közben 
pedig saját földünkön is elkezdtük a tele-
pítést. Legnagyobb kiterjedésekor 1200 

ölnyi szőlőterület állt rendelkezésünkre. 
Ekkor 6 féle szőlőfajtánk volt 6 féle borral.  
A tavalyi évben visszaadtam a bérlemé-
nyeket, így jelenleg saját területünk áll 
rendelkezésre. Ezen a 400 ölön 3 fajta sző-
lőből 3 féle bor készül, melyek az Olaszriz-
ling, a Cserszegi fűszeres és a Sauvignon.
»Milyen elismerésekben részesültek 
borai?
– A cél, miszerint jó bort termelek, csak 
úgy ellenőrizhető le, ha szakemberek vé-
leményezik. Ezen indíttatásból döntöttem 
úgy, hogy minden évben elviszem bora-
imat a Kőszegi Borversenyre, ahonnan 
rengeteg pozitív visszajelzést kapunk. 
Minden évben érmesek lettek boraim 
és a legtöbb ezek közül is az aranyérem. 
2010 óta a Somlói Borrend tagjaként a 
sok oklevélen és díjon túl a legbüszkébb 
a 2011-es eredményünkre vagyok, ahol 
a Cserszegi fűszeres a Dr. Kállay Miklós 
professzor által vezetett zsűri előtt 100 
pontból 93,6-ot szerzett meg. Rendkívül 
megtisztelőnek éreztem, hogy Szövényi 
Ernő kőszegi borász mindig elismerően 
nyilatkozott boraimról és szerette volna 
meglátogatni pincénket, azonban erre 
sajnos már nem kerülhet sor. Bár a Ság 
hegy klímája folyamatosan változik, a bo-
rok lágyabbak lesznek, úgy érzem az idei 
bor is a jól sikerült, minőségi borok közé 
tartozik majd. »NÉMETH ALÍZ

Sopronból hozta magával a borászat tudományát
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November 16-ától az új rendelőinté-
zet a Vörösmarty u. 2/A sz. alatt várja 
a betegeket. A tudnivalókat Dr. Farkas 
Péter Imre, a Kemenesaljai Egyesített 
Kórház igazgatója ismerteti.  

– Igyekszünk minél zökkenőmenteseb-
ben megoldani a költözést. Ez azt je-
lenti, hogy az előző héten még a régi 
épületben leszünk, november 16-ától 
pedig már minden szakrendelésre az új 
rendelőintézetben várjuk a betegeket. A 
rendelési idők és a rendelést végző orvo-
sok változatlanok, csak a helyszín válto-
zik. Nagyon örülünk annak, hogy ezentúl 
modern épületben korszerű a műsze-
rekkel várhatjuk betegeinket. Az eddig 
két helyszínen történő szakrendelésekre 
ezentúl csak a rendelőintézetben várjuk 
a betegeket.
»Hogy lehet bejutni az épületbe?
– Aki a kórházat az utóbbi időben felke-
reste, tapasztalhatta, hogy a főbejárat 
áthelyeződött. A régi porta gyakorlatilag 
megszűnt, a teljes forgalom az új rende-
lőintézet mellett történik, itt közvetlenül 
megközelíthető az új épület főbejárata. 
Ez a gyalogosokra és kerékpárosokra vo-
natkozik. A személygépkocsival érkezők 
igénybe vehetik a kórház belső parkolóját 

valamint a régi bejárat felőli parkolót. Itt 
hívom fel a figyelmet, hogy a kórház bel-
ső parkolója nem tartós várakozásra van 
kijelölve. A többi intézményhez hasonló-
an mi is bevezetjük a fizetős parkolást. 
Eszerint az első fél óra mindenki számára 
ingyenes lesz – ez az idő arra elegendő, 
hogy ha valaki személygépkocsival be-
hozza idős hozzátartozóját, és bekíséri a 
szakrendelésre, utána keres valahol egy 
ingyenes parkolóhelyet. Amennyiben 
úgy dönt, hogy benn marad, annak sincs 
akadálya, az első fél óra mindenki szá-
mára ingyenes, fél óra után már fizetős. 
A sorompót kezelő portás fogja kiosztani 
a parkoló cédulákat, melyekre rendszá-
mot és időpontot jegyez fel, távozáskor 
pedig ezt kell leadni. Az eltöltött idő 
függvényében kell majd fizetni. Behajt-

va a kórház területére igénybe vehető a 
rendelőintézet hátsó, udvar felőli főbejá-
rata is, itt a belső udvar részen kialakított 
parkoló helyen két mozgássérült parkoló, 
illetve betegszállító járműnek, mentőnek 
tartunk fenn parkoló helyet. Kerékpártá-
rolók a külső bejárat előtt és a hátsó kis 
udvarban is elhelyezésre kerültek. 
»Hová forduljon a beteg, miután megér-
kezett az épületbe?
– A szakrendelésekre ugyanúgy, ahogy 
korábban, előjegyzést kell kérni, a tele-
fonszámok ismertek, nem változtak. A 
betegek megérkezésükkor odafáradnak a 
recepciós pulthoz, melynek betegfogadó 
funkciója van. Itt bemutatják a tb-kártyá-
jukat, elmondják, melyik szakrendelésre 
érkeztek, munkatársaink útbaigazítják 
őket. A beteghívó rendszerünk beüzeme-
lése még folyamatban van. Akit vissza-
rendelnek a szakrendelésre, a beteg már 
tudni fogja, hogy hová kell mennie, de 
ilyenkor is célszerű bejelentkezni a recep-
ción, mert a számítógépes rendszer jelzi 
a szakrendelésen, hogy megérkezett a 
beteg, tehát ez is gyorsítja a forgalmat.
»Mindenki átköltözik az új épületbe?
– Borovszky doktor háziorvosi rendelője 
illetve a három fogászati szakrendelés 
a régi rendelőintézetben maradnak, to-
vábbra is ott várják a betegeket. – nyi-
latkozta dr. Farkas Péter Imre, a kórház 
igazgatója. »LA

2015. október 22-én délután 4 órakor 
kezdődött az 1956-os megemlékezés 
ezúttal rendhagyó módon, az Ádám 
Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
épületében zajlott. 

A Himnusz elhangzása után Fehér László 
polgármester mondott ünnepi köszöntőt. 
Hangsúlyozta: „Az ünnepek azért fonto-
sak számunkra, mert az ünneplők egysé-
géről, a közös hagyományokról szólnak. 
Így van ez a családokban, a kisebb-na-
gyobb közösségekben, s így kell, hogy 
legyen a nemzet életében is. Nemzeti 
ünnepeink […] nem csak a múlt felidézé-
sének alkalmai, de a jelen megélésének 
és a jövőbe vetett reményeink kifejezése 
is. Fehér László Bibó István jogász, de-
mokrata gondolkodó szavait idézte: „A 
szabadság ott kezdődik, hol megszűnik 
a félelem” – ezt a gondolatot történel-
münk szabadságharcai érlelték meg. A 
magyar ifjak a forradalmak során mindig 
ugyanazt a célt szolgálták: a nagyobb 
tömegekkel megismertetni követelései-
ket. A tartós változásokra vonatkozó illú-
zió azonban hamar szétoszlott 1849-ben 

és 1956-ban egyaránt. 1956-ban a több 
tízezres tömeg szándéka volt koalíciós 
alapon átalakítani a többpártrendszert, 
demokratikus választásokat kiírni. A for-
radalom vívmányainak konszolidálására 
azonban már nem volt mód – mutatott 
rá beszédében Fehér László, majd az 
1956-os események megünneplésének 
feladatát emelte ki: emlékezni és emlé-
keztetni. „Október 23-a minden magyar 

szívében a szabadságvágynak, az elnyo-
más elutasításának és a demokráciáért 
való hősies küzdelemnek a napja. Októ-
ber 23-a a szabadság ünnepe.”
A köszöntő elhangzása után Sipos Tibor, 
a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázi-
um igazgatója beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy az 1956-os események során a 
szovjet rezsim elleni küzdelem, a magyar 
nép szabadság iránti vágya jutott kifeje-
zésre rámutatva arra, hogy a kommu-
nizmus visszafordítható kapitalizmusba. 
Az igazgató beszédét követően a gim-
názium tanulóinak műsora következett. 
A műsor zárása után koszorúzás követ-
kezett az 1956-os hősök domborművé-
nél. Az emlékezés koszorúit helyezték el: 
Gecse József a Celldömölki Járási Hivatal 
nevében, Fehér László, Farkas Gábor és 
Karádi Mihály Celldömölk Város Önkor-
mányzata nevében, Rozmán László a 
KLIK Celldömölki Tankerület nevében, 
valamint koszorút helyeztek el az MSZP, 
a FIDESZ-KDNP, a Cselekvő Összefogás-
sal Celldömölkért Egyesület, az Együtt 
Celldömölk Városért Egyesület és a Ke-
menesaljai Trianon Társaság. A katolikus 
temetőben megkoszorúzták Koloszár 
Zoltán és Máthé Lajos 1956-os részvevők 
sírját is. »LOSONCZ ANDREA

November közepétől új helyen várják a betegeket

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”
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A Soltis Lajos Színháztól már meg-
szokhattuk, hogy időről időre újabb 
szenzációs darabokkal rukkol elő, 
bővítve előadásai amúgy is széles 
tárházát. A közelmúlt időszaka két 
új bemutatót is hozott a társulatnak.  
A Prométheusz premierje július vé-
gén, az Óz, a nagy varázslóé október 
elején volt. Ezekről, illetve egyéb ak-
tualitásokról és tervekről kérdeztük 
Nagy Gábor társulatvezetőt.

»Milyen indíttatásból került Aiszkhülosz 
drámája a repertoárba?
– Már régóta szerettünk volna Kozma 
Andrással, a Nemzeti Színház vezető 
dramaturg jával együtt dolgozni. Hála isten-
nek, ez az együttműködési szándék az ő 
részéről is megvolt, és Aiszkhülosz drámá-
ja megfelelő közös nevezőnek bizonyult. 
András nagyon érzékeny és tehetséges 
színházi ember, s tél végén felkeresve őt, 
örömmel vállalta legújabb darabunk szín-

revitelét. Nyáron kezdtünk el foglalkozni a 
drámával, és egy nem túl hosszú próbaidő-
szak után létrejött egy igazi, az ókori gö-
rög színházi előadásokra hajazó bemutató, 
amelyben van kórus, veretes prózai szö-
veg, és zenei kíséret nem hagyományos 
hangszerekkel, ami bizonyos dallamvilágot 
is magában rejt. Produkciónkban egy sa-
játos, mozdulatokból, hangokból építkező 
oratórikus jellegű, rituális formanyelv lét-
rehozására tettünk kísérletet. Prométheusz 
mítosza az egyik legtitokzatosabb és legel-
lentmondásosabb történet az európai kul-
túrában. Az égi és földi lét között közvetítő 
titán bűnében és bűnhődésében a tudás 
és a tudatlanság, az isteni és az emberi 
szándék ütközik meg egymással, miköz-
ben az örök kérdés kínzóan aktuális marad: 
érdemes-e áldozatot hozni másokért, akik 
talán nem is értékelik azt. Bárhol játsszuk, 
óriási sikere van, szakmai berkekben, és a 
közönség körében egyaránt. Nagy dolog az 
is, hogy a Zsámbéki Színházi Bázissal kop-

rodukcióban készült az előadás, szabadté-
ren mutattuk be náluk, a szállásunkat ők 
biztosították, a jegybevétel pedig bennün-
ket illetett. További nagyszerű dologként 
említeném meg, hogy a rendező nagyon 
kapacitál bennünket arra, hogy jövő év 
nyarán vegyünk részt a Prométheusszal az 
Athéni Fesztiválon.  
»A komoly, felnőtteknek szóló darabon túl 
mi a kínálat a gyerekek számára?
– Augusztus végén kezdtük el az Óz, a nagy 
varázsló műhelymunkáit, október 8-án volt 
a premier. Színházunk ezévi mesebérleté-
nek egyik eleme lett a zenés mesejáték, 
ezenkívül a Csizmás kandúr, valamint a 
Bekkankó című japán mese szerepel reper-
toárunkban. Előadás számban már tíz fe-
lett járunk az Óz-zal, mindenhol népszerű a 
darab, gyerekek és felnőttek körében egy-
aránt. Tavasszal ötnapos turnéra indulunk 
vele Erdélybe, de addig még itthon is több 
ízben invitáljuk Óz mesés birodalmába ka-
landozni a kicsiket. 

Most már egy újabb mesén dolgozunk, 
három hete kezdtük el a Bekkankó, a gri-
maszdémon próbáit, melynek bemutatóját 
januárra tervezzük. Ez a világszerte nagy 
sikerrel játszott, kortárs japán mesejáték 
igazi szerelmes történet. Egy vak lány és 
egy ijesztgetésre alkalmatlan, de min-
denkit mosolyra fakasztó grimaszdémon 
szerelméről szól, és minden bizonnyal 
megmozgatja a gyerekek fantáziáját. Mi-
helyt ennek próbái lezárulnak, november 
29-én kezdődik a következő próbaidőszak. 
»Melyek a közeli és kissé távolabbi jövő 
tervei?
– A közeljövőben, egészen pontosan no-
vember 18-án indulunk Erdélybe a szín-
játszó fesztiválra, amit testvérvárosunk, 
Erdőszentgyörgy Bodor Péter Színköre 
szervez. Ezt követően megyünk tovább a 
szokásos meseturnénkra a Csizmás kan-
dúrral. Kilenc nap alatt tizennyolc előadást 
fogunk tartani közel háromezer gyereknek. 
A Prométheuszt természetesen játsszuk 

tovább, a Nemzeti Színháznak van egy 
nyertes pályázata, melynek keretében két 
előadást hívhatnak meg tőlünk. Az egyik a 
Prométheusz lesz, január közepi bemutató-
val, a másik pedig februárban a Woyzeck. 
Kissé távolabbra tekintve, újabb darabunk 
is készül. Bizonyára sokan emlékeznek 
Katona Imre rendezéseire (A végzetes sze-
relem játéka, Camus: Igazak, stb.). Mosta-
nában nem dolgoztunk együtt Imrével, és 
elérkezettnek láttuk az időt, hogy felkérjük 
egy commedia dell' arte előadás (rögtön-
zött színjáték) színre vitelére. Utcaszínházi 
produkció lesz, a pénzről fog szólni. Hosz-
szú lesz a próbaidőszak, hiszen nem egy 
történetről van szó, hanem több epizódról, 
melyeknek egyenként alaposan ki kell dol-
gozni a mozgáselemeit. Utcai bemutató 
lévén, látványosan kell mozogni, és a ko-
reográfiának erősen hatnia kell. Márciustól 
jön hozzánk Katona Imre, május végére 
várható a darab premierje.
 »REINER ANITA

Óz és Prométheusz – mese és dráma a Soltis Színházban

Programajánló  

2015. november 4-20.
„Négy év vérben és vasban” – kiállítás 
az I. világháború emlékére. 
Válogatás a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Múzeuma és helyi gyűj-
tők anyagából.
Helyszín: KMKK előcsarnok

2015. november 6. (péntek) 10.00 
és 14.00 óra
Alma koncert gyerekeknek 
Helyszín: KMKK színházterem

2015. november 10-25.
Négyszögletű Kerek Kiállítás – Lázár Er-
vin emlékére
Helyszín: KMKK Móritz Sándor galéria

2015. november 10. és 17. 18.00 óra
„Egészséges test, gyógyító konyha” – 
Simonné Wildner Judit kertészmérnök 
2 részes előadása
Helyszín: KMKK előadóterem

2015. november 27. (péntek) 18.00 óra
Szilágyi Mária keramikus művész em-
lékkiállításának megnyitója
Helyszín: KMKK Móritz Sándor galéria

2015. november 28. (szombat) 19.00 óra
Kell egy színház – musical vígjáték a 
Körúti Színház előadásában
Helyszín: KMKK színházterem
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Halottak napja alkalmából városunk 
vezetői Celldömölkön és Alsóságon 
egyaránt lerótták kegyeletüket elődeik 
előtt. Fehér László polgármester, Söp-
tei Józsefné alpolgármester-asszony 
és Karádi Mihály képviselő tisztelettel 
adóztak dr. Gömbös Ferenc, dr. Gosz-
tonyi János, Dala József, Tima László, 
Horváth Lajos, Limpár József, Pejkó Zol-

tán, Dénes Lajos Szilveszter, Ábrahám 
Ferenc sírja előtt, a Géfin, a Gayer csa-
lád valamint Göttmann Bódog kriptája 
előtt. Alsóságon Erdélyi Antal részön-
kormányzat-vezetővel együtt koszo-
rút helyeztek el Győrffy László, Varga 
László Csaba és Horváthné Varga Magit 
sírján. A város elöljárói a temetői közös 
keresztnél emlékeztek dr. Szabó Lajos 
főorvosra, dr. Tömböly Tamás jegyzőre, 
és az elszármazott celldömölkiekre.
 »ÚK

Október 31-én az esti órákban Halottak 
napi megemlékezést tartott az Alsósági 
Részönkormányzat az alsósági evangé-
likus templomban. A szertartás elején 
Kerekes Csaba evangélikus lelkész kö-
szöntötte a megjelenteket, majd közös 
énekkel megkezdődött az ökumenikus 
istentisztelet, melyet dr. Koltai Jenő kato-
likus plébános és Kerekes Csaba evangé-
likus lelkész. Az ünnepélyes igehirdetést 
Jób könyve alapján dr. Koltai Jenő esperes-

plébános tartotta, aki beszédében felhív-
ta a figyelmet arra, ezekben a napokban 
nem csak a világháborúk áldozatairól kell 
megemlékezni, hanem a napjainkban 
zajló véres csaták és háborúk mártírjairól 
is. A szertartás után a résztvevők koszorú-
val tisztelegtek az evangélikus templom-
ban lévő I. világháborús emléktábla előtt, 
majd gyertyákat gyújtva közösen indultak 
tovább az alsósági katolikus templomhoz, 
ahol szintén az emlékezés virágaival tisz-

telegtek az a világháború áldozatai előtt. 
Ezután a ravatalozónál folytatódott to-
vább az ünnepélyes megemlékezés, ahol 
dr. Kovács Zoltán képviselő tartott be-
szédet Mindenszentek és Halottak napja 
történelmi vonatkozásiról, az ehhez kap-
csolódó szokásokról, hiedelmekről és ha-
gyományokról. Az ünnepség zárásaként 
az önkormányzat és a történelmi egyhá-
zak képviselői koszorút helyeztek el a ra-
vatalozó mellett található II. világháborús 
emlékműnél, ahol a jelenlévők a mécse-
sek elhelyezésével rótták le kegyeletüket 
a hősi halottak emléke előtt. »NN

Négy és fél millió forint pályázati támo-
gatásban részesült a KLIK Celldömöl-
ki Tankerület négy iskolája, melynek 
eredményeképpen az általános iskolai 
tanulók a kisebbségi sorban élők körül-
ményeit, illetve a határon túli terüle-
teket ismerhetik meg. A Határtalanul! 
pályázat eredményeiről számolt be la-
punknak Rozmán László, a KLIK Celldö-
mölki Tankerületének igazgatója. 

– Már aláírt megállapodásokról beszélhe-
tünk, és nagyon örülök annak, hogy a ta-
valyi évhez képest idén előre tudtunk lépni, 
hiszen ebben a tanévben már négy iskolá-
ból mehetnek a hetedik osztályosok „határ-
talanul”. Ezek: a Celldömölki Városi Általános 
Iskola, a Celldömölki Város Általános Iskola 
Alsósági Tagiskolája, a bobai Napsugár Álta-
lános Iskola valamint a jánosházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola. Ez az összeg mintegy hárommillió 
forintos támogatás, ami – kiindulva a tava-
lyi tapasztalatokból – nagyban hozzájárul, 
ahhoz, hogy egy életre szóló élményben 
legyen részük a gyerekeknek. Úgy vélem, 
ez az egyik legjobb kezdeményezése a je-
lenlegi kormányzatnak, mert az itthoni 
magyarságunk megéléséhez mindenkép-
pen kell az, hogy nagyon fogékony korban 
eljussanak a gyerekek határon túli magyar 
területekre, hogy megtapasztalhassák, mit 
jelent kisebbségi sorban élni. Megérezzék, 

hogy ami nekünk természetes, azért egy ki-
sebbségi magyarnak nagyon kemény harcot 
kell vívnia, mondjuk egy utcanév-tábláért, 
egy általános vagy egy középiskoláért vagy 
akár egy egyetem egy szakáért. 
»Mekkora támogatást jelent ez gyereken-
ként?
– Ez 27000 forinttól 35000 forintos támo-
gatást jelent diákonként. Ez 135 fő körüli 
gyermeklétszámot jelent az intézmények-
ből. A különbség abból adódik, hogy melyik 
iskola milyen úti célt választott: nyilván egy 
szlovákiai útnak kevesebb az üzemanyag-
költsége, mint egy erdélyi, vagy éppen kár-
pátaljai útnak. Reméljük, a jövőben lesznek 
lehetőségek, hogy tanulóink eljuthassanak 
a Délvidékre is, hiszen ott is emblematikus 
magyar emlékek, és jelentős számú magyar 
népesség található. Ahhoz, hogy kapcsola-
tok is kialakulhassanak, a programnak egy 
olyan kötött része van, hogy az általános is-
kolások kint felkeresnek egy oktatási intéz-
ményt, így első kézből tájékozódhatnak az 
ottani körülményekről. »LA

Lerótták kegyeletüket

Halottak napi megemlékezés Alsóságon

Négy iskola tanulói utazhatnak „határtalanul” Felhívás

A Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki 
Csoportja 2015. december 18-án, pén-
teken 15.00 órakor tartja karácsonyi 
ünnepségét és óév-búcsúztatóját a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
Móritz Sándor Galériáján. Jelentkezéseket 
2015. november 13-ig várják a szerve-
zők Celldömölkön, a Hámán Kató utca 2. 
sz. alatti irodahelyiségükben hétfőn, szer-
dán és csütörtökön délelőtt 7 és 11 óra 
között. Részvételi díj 1500 forint/fő. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Vas 
Megyei Mozgássérültek Celldömölki Cso-
portja vezetősége.

Nyereményjáték

Az Új Kemenesalja előző számában 
megjelent játék szerencsés nyertesei: 
1. Kovács Imréné, 9500 Celldömölk, 
Dobó Katalin u. 16.
2. Nagy Antalné, 9500 Celldömölk, 
Sági u. 5/A 1/5.
3. Hajbáné Baráth Márta, 9500 Cell-
dömölk, Gábor Áron u. 21. 2/6. 
Nyerteseinknek gratulálunk! Nyere-
ményüket, a Lampért Méhészet ter-
mékeit a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár recepcióján ve-
hetik át.
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná-
zium nyelvtanárainak munkaközössége 
2015. október 20-án immár hatodik al-
kalommal rendezte meg idegen nyelvi 
szavalóversenyét. A versenynek a gimná-
zium felújítási munkálatai miatt a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
adott helyet, és ezt ezúton is köszönjük. 
A rendezvényt idén a Grimm Kiadó támo-
gatta, ezért a vetélkedő a Grimm szava-
lóverseny címet viselte. A nevezők nagy 
száma miatt a verseny két kategóriában 
került lebonyolításra: külön versenyeztek 
az általános iskolák 7–8. osztályos tanulói 
és a középiskolás korosztály képviselői. 
A nevezőknek egy-egy őszről szóló ver-
set kellett előadniuk angol vagy német 
nyelven. 
A tanulók derekasan helytálltak, bátran 
és talpraesetten oldották meg a nem 
könnyű feladatot: szavaltak idegen nyel-

ven jelentős létszámú közönség előtt.  
A zsűri a szöveg ismeretét, a kiejtést és az 
előadásmódot pontozta. 
A díjazottak:
7–8. osztály német nyelv:
1. hely: Kulman Mirella, Napsugár Általá-
nos Iskola Boba; 2. hely: Gasparics Laura, 
Celldömölki Város Általános Iskola; 3. 
hely: Kovács Kristóf, Celldömölki Városi 
Általános iskola; Különdíj: Zámbó Jázmin, 
Celldömölki Városi Általános Iskola.
9–11. osztály német nyelv:
1. hely: Bárdossy Cintia, Eötvös Loránd 
Szakképző Iskola Celldömölk; 2. hely: 
Molnár Gábor, Eötvös Loránd Szakképző 
Iskola Celldömölk; 3. hely: Horváth Flóra, 
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium; 
Különdíj: Kertész Adrienn, Eötvös Loránd 
Szakképző Iskola Celldömölk.
7–8. osztály angol nyelv:
1. hely: Bolla Júlia, Celldömölki Berzse-

nyi Dániel Gimnázium; 2. hely: Szajkovics 
Patrik, Celldömölki Városi Általános Isko-
la; 3. hely: Sarlós Napsugár, Szent Bene-
dek Katolikus Általános Iskola; Különdíj: 
Szemenyei Adél Beatrix, Celldömölki Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium.
9–11. osztály angol nyelv:
1. hely: Szabó Benedek, Celldömölki Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium; 2. hely: Hor-
váth Ákos, Celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnázium; 3. hely: Horváth Flóra Gabri-
ella, Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná-
zium.
A verseny szervezői ezúton mondanak 
köszönetet mindazoknak, akik felaján-
lásukkal a verseny lebonyolítását előse-
gítették: Grimm Kiadó, Söptei Józsefné, 
Celldömölk város alpolgármestere, MM 
Publications, Pálné Horváth Mária, a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója, Németh Anikó Vi-
rágstúdiója, Wewalka Kft. Médiatéka, a 
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 
Diákönkormányzata. »a szervezők

Családnapot tartott a Szent Benedek Is-
kola. Az intézmény hagyományos őszi 
rendezvényén ezúttal is számos prog-
ramon, kézműves foglalkozásokon és 
ismeretterjesztő előadásokon vehet-
tek részt a tanulók és szüleik.

Családnapra invitálta tanulóit és szüleiket 
október 24-én a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola. Az őszi foglalkozásnak 
már hagyománya van az intézményben, 
évről évre töretlen lelkesedéssel és szép 
létszámmal vesznek részt a programo-
kon a családok, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül. „A programunknak, úgy gon-
dolom, kettős célja van” – jegyezte meg 

Czupor Attila igazgató családnapi ren-
dezvényükkel kapcsolatban. „A legfonto-
sabb persze az, hogy kötetlen formában 
lehessünk együtt, szülők és gyerekek 
családként lehessenek jelen. Másik célja 
az értékátadás, hogy a szülők és velük 
együtt mi, pedagógusok is meghallgassuk 
a meghívott előadók prezentációit, bővít-
sük ismereteinket, hozzáértő szakembe-
rektől okulhassunk.” Idén is színvonalas 
programkínálattal készült a tantestület 
a résztvevők számára. Először az isko-
la diákjai mutattak be színpadi előadást 
„Szent Márton nyomában…” címmel. Mi-
vel 2016 Savaria egykori püspöke születé-
sének 1700. évfordulója alkalmából Szent 

Márton-év lesz, dr. Veres András megyés 
püspök kérésére az egyházi oktatási intéz-
ményekben már idén megkezdik a ráhan-
golódást a jubileumra. A színdarab után a 
résztvevő szülők két szakember által be-
mutatott prezentációt hallgathattak meg: 
az internethasználat veszélyeiről Preszl 
Éva, a Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat trénerének előadásában, valamint 
a neveléstudományról Uzsalyné dr. Pécsi 
Rita beszámolóján keresztül. Mindeköz-
ben a gyermekek számára kézműves fog-
lalkozásokat tartottak a tantermekben. A 
program szervezői és az iskola vezetősége 
is egyaránt bízik abban, hogy a rendez-
vény nem csak a közösségépítés, de az 
ismeretszerzés és bővítés szempontjából 
is hasznosnak bizonyult minden résztvevő 
számára. »NÉMETH N.

Október 22-én mobil planetárium várta 
a diákokat a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskolában. A planetáriumban 
a tanulók rövid földtörténeti utazást 
tettek, valamint megismerkedtek a nap-
rendszer titkaival.

Október 22-én, az őszi szünet utolsó taní-
tási napján különleges programmal készült 
a Szent Benedek Iskola diákjai számára. Az 
intézmény meghívására a Partiscum Mobil 
Planetárium állította fel digitális planetári-
umát az iskola tornacsarnokában, ahol az-
tán egész nap várták a gyerekeket, hogy 
közelebbről ismertessék meg velük az 
univerzum titkait. Az UNESCO, ráirányítva a 

figyelmet, hogy milyen nagy szerepet is ját-
szik a mindennapi életben, 2015-öt a fény 
évének választotta, ezzel is tisztelegve Eins-
tein relativitáselméletének 100. évfordulója 
előtt. A jubileum szintén jó okot szolgáltat 
arra, hogy az iskolákban is többet foglalkoz-
zanak a fény fontosságával, sajátosságaival 
és az egyéb természeti és kozmikus jelen-
ségekkel. A Partiscum Mobil Planetárium 
már kétszáz intézményben, több mint öt-
venezer diák számára mutatta be a digitális 
technika segítségével a különböző csillag- 
és bolygómozgásokat. „A mobil planetá-
riumokról annyit kell tudni, hogy bennük 
egy virtuális univerzumot tudunk bemutatni 
mindazoknak, akiknek amúgy nincs lehető-

ségük ilyesmire” – mesélt a planetáriumról 
Illés Tibor, a Partiscum Csillagászati Egye-
sület munkatársa. „A mi 7 méter átmérőjű 
és 5 méter magas kupolánkban 50-60 diák 
fér el egyszerre. Van egy speciális, teljes 
kupolás FullHD filmünk. Ebben a filmben 
teszünk egy űrutazást a naprendszerben, a 
gyerekek megismerik a bolygókat, a világ-
egyetem érdekességeit. Ezt követően kicsit 
ellátogatunk a múltba, ahol pedig a szár-
nyas dinoszauruszokkal ismerkedhetnek 
meg.” Az október 22-i előadások a Szent 
Benedek összes diákját érintették, minden 
tanuló megtekinthette a látványos planetá-
riumi bemutatót. A látottak pedig nem csak 
a csillagászat iránt érdeklődőket nyűgözték 
le, de minden résztvevő bővíthette asztro-
nómiai ismereteit, és egy kicsit közelebb 
kerülhetett az univerzum rejtelmeihez. »NN

Idegen nyelvi szavalóverseny a gimnáziumban

Családnap a Szent Benedekben

Planetáriumi előadások a fény évének jegyében

uk_15_11_06.indd   10 2015.11.04.   0:04:26



Új Kemenesalja »   2015. 11. 06.

11

» T U R I Z M U S

A celldömölkiek továbbra is kedvezményesen vehetik 
igénybe a Vulkán fürdő immár kibővített szolgáltatásait. 
A kétórás kedvezményes jegy helyett háromórás időtar-
tamú jeggyel is fürdőzhetnek.

Látványos fürdőfejlesztésen esett át a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdő a tízéves születésnapjára: a szauna-világ és a pihenőszi-
get bővítése, a beltéri átalakítások mellett egy új gyerekvilág is 
fogadja a fürdőzőket. A tavaly átadott fejlesztések után egy év 
próbaüzem zajlott, még a megszokott árakkal, de a funkcionáli-
san megváltozott és a még korszerűbb létesítmény előrevetítet-
te a jegyárak emelését.
– A fürdő jegyárainak megállapításánál a kezdetek óta figyelünk 
arra, hogy mindenki, minden korosztály számára elérhetőek le-
gyenek a sportolás, pihenés és szórakozás igénybevételéhez. A 
környékbeli fürdőkkel összevetve is kedvezőnek mondhatók a 
belépőjegyek és bérletek árai, de a fürdő megnövekedett szol-
gáltatásköre – mint az élet minden területén – maguk után von-
zotta az árak emelését is – mondta el Fehér László polgármester.
Bár szeptemberben eltörölték az addig népszerű kétórás fürdő-
jegyet, azóta – kis változtatással – visszamódosították.
– A celldömölkiek nagyon szerették a kétórás fürdőjegy lehető-
ségét, hiszen akár munka után is kimehettek úszni, szaunázni, 
fürdeni. Fel is háborodtak, amikor tudomásukra jutott, hogy ezt 
a lehetőséget az új jegyárak közül törölték. A fürdő október végi 
tulajdonosi értekezletén képviselve a celldömölkiek érdekeit 
kezdeményeztem, hogy gondoljuk át, és teremtsünk továbbra 

is lehetőséget a rövidebb ideig tartó és olcsóbb fürdőzésnek. 
A megoldás a háromórás jegy bevezetése lett, ami árban to-
vábbra is hasonlóan kedvezményes. Hiszen míg a kétórás jegy a 
felnőtt celldömölkieknek 950 forintba került, a háromórás jegy 
1.490 forint. Ha ehhez hozzávesszük, hogy délután öt órától 900 
forintba kerül a szaunajegy, akkor nem egészen 2500 forintért 
úszhatnak, fürödhetnek, szaunázhatnak délutántól zárásig. Ez 
az arány természetesen a gyerekek és a nyugdíjasok esetében 
is helyénvaló, vagyis a celldömölkiek jelentős kedvezményeket 
kapnak a máshonnan érkezőkkel szemben – emelte ki a város-
vezető.

A celldömölkiek mintegy húsz százalékkal kedvezőbb áron hasz-
nálhatják a fürdő létesítményeit. A fürdő számtalan jegy- és 
bérletfajtával várja a vendégeket, ki-ki a maga kedve szerint 
választhat. »ÚK

„Fedezd fel a festői szépségű Ság hegyet és környékét!” – ezzel a mottóval 
indult útjára október 8-án a VulkánSág kerékpártúra, immár negyedszer. 
A gyülekezőre ezúttal is a KMKK előtti téren került sor, ahonnan reggel ki-
lenckor indult el a 20 fős biciklis csoport a 40 km-es túrára. A csapat indulás 
után hamarosan megérkezett a XII. században épült és sok vihart megélt 
„kicsiny erősséghez”, az egykori bencés apátsági templomhoz, mely az or-
szág egyetlen tufából épült romtemploma. Miután elhagyta Celldömölköt, 
a Ság hegy mellett haladva Mesterihez ért. Az apró település Árpád-kori 
templomának ékessége a szószéknél látható Fekete Madonna-ikon. Rövid 
megálló után, a Ság hegy újabb és újabb szépségében gyönyörködve ér-
ték el Kemeneskápolnát, Bokodpusztát. Egyházashetyén a Berzsenyi ház 
megtekintése és egy kis felfrissülés után a csapat a Kissomlyó hegy felé 
vette az irányt. Feltekert a Királykőhöz, ahol IV. Béla is megpihent. A fárad-
ságért a gyönyörű panoráma volt a jutalom. Ahogy azt a program szerve-
zéséért felelős TDM szervezet is hirdette, a túra nem megerőltető, átlagos 
felkészültségű kerékpárosok számára is könnyen teljesíthető. A VulkánSág 
kerékpártúrák iránt pedig a tapasztalatok szerint egyre nagyobb az érdek-
lődés, hiszen nemcsak testmozgást, kikapcsolódást jelent a résztvevőknek, 
de egyben turisztikai élményt is nyújt a Ság hegy körül. Ezúttal a rossz idő 
ellenére is szép számmal gyülekeztek a tekerni vágyók, hogy a 40 km-es 
táv leküzdése után egy különböző kedvezményekre jogosító oklevéllel és 
élményekkel gazdagabban térhessenek haza.

• • •
A Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület részére fejlesztett új mobil al-
kalmazás böngészőből is indul, elérhető az AlternaviGo kalandjátékai 
között a VulkánSág kifejezésre. Asztali számítógépről a http://vulkan-
sag.alternavigo.hu/fooldal.html, mobilról a http://vj.alternavigo.hu/
index.php?lang=hu alkalmazást keressék. »NN

Bővített szolgáltatásokkal, kedvezményes 
díjszabással várja vendégeit a Vulkán fürdő

Kerékpártúra a Kissomlyóhoz
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Celldömölki VSE-Vulkánfürdő – Dr. Lu-
po-Büki TK 15-18 (5-11)
NB II-es női kézilabda-mérkőzés, Celldö-
mölk, 200 néző, vezette: Burghardt L., 
Burghardt R.

Celldömölki VSE: Szabó – Freiberger 1, 
Szomorkovits 12/8, Bagics, Tóth, Né-
meth, Sebestyén 2. Csere: Pongrácz, 
Geiger, Vlasich, Marton, Bognár, Szalai. 
Edző: Rozmán Gergő.

Rosszul kezdte a megyei rangadót a 
Celldömölk. Támadásaiba sok hiba csú-
szott, sokszor kapkodó, tanácstalan volt 
a játék. A nagyszerűen védekező bükiek 

remekül használták ki a helyzeteiket, 
így a félidő közepére már öt góllal ellép-
tek. Hiába próbálta szoros emberfogás-
sal semlegesíteni a vendég átlövőket a 
hazai gárda, ezzel csak újabb területek 
nyíltak a bükiek előtt. A szünetre hat 
gólos előnyre tett szert Mátés István 
együttese. A második 30 percet ösz-
szeszedettebben kezdte a Celldömölk, 
faragni tudott hátrányából, de három 
gólnál nem tudott közelebb kerülni a 
vendégekhez. A rossz helyzetkihaszná-
lás és a gyenge támadójáték, valamint 
a Bük remek védekezése miatt nem 
tudott hazai pályán pontot szerezni Roz-
mán Gergő együttese, a vendégek meg-

érdemelten nyerték a kemény, parázs 
hangulatú rangadót.
Junior: 7-30.

Rozmán Gergő: 
– Ilyen gyenge támadójátékkal és rossz 
helyzetkihasználással nemhogy egy 
rangadót, de egy sima meccset sem le-
het megnyerni.

• • •
Férfi eredmények: 
Felnőtt megyei bajnokság:
MOGAAC – Celldömölki VSE 29-27
Celldömölki VSE – Győrújbaráti DSE 24-35
Fiú U14 gyermekbajnokság:
CVSE-Vulkánfürdő – Füredi KSE 18-24
MKB Veszprém KZRT – CVSE-Vulkánfürdő 
37-20 
 »CSL

Vereség a megyei rangadón

NT Center Ototec (szlovén) – Celldö-
mölki VSE-Swietelsky-Wewalka 0-7 
asztalitenisz Férfi Klubcsapatok Szuperli-
gája csoportmérkőzés, Otocec

Páros: Hribar, Cvetko – Fazekas, Ecseki 
1:3 (-4, 8, -6, -3). Jól kezdte a mérkő-
zést a celli kettős. A második játszmában 
egyenlíteni tudott ugyan a hazai páros, 
de reményeik hamar szertefoszlottak, 
hisz a folytatásban nem kegyelmeztek 
Fazekasék. (0-1). 
Egyéni, 1. kör: Smaljcelj – Lindner 0:3 
(-8, -5, -6). Lindner magabiztosan játsz-
va, könnyedén hozta az első egyéni 
meccsét. (0-2) Cvetko – Ecseki 0:3 (-8, 

-8, -3) Ecseki hamar megtörte ellenfele 
kezdeti ellenállását, és a végére teljesen 
felőrölte az ifjú szlovént. (0-3) Paulin – 
Fazekas 1:3 (-9, -7, 9, -11) Szoros, kiéle-
zett meccsen a nagyobb tudású játékos 
győzött. (0-4)
2. kör: Hribar – Lindner 0:3 (-7, -7, -5) 
Lindner ezúttal sem hibázott, simán 
nyert. (0-5) Smaljcelj – Fazekas 0:3 (-3, 
-6, -7) Fazekas ebben a körben már nem 
veszített szettet sem. (0-6) Paulin–Ecseki 
0:3 (-5, -4, -3) A fiatal celli félgőzzel ját-
szva is leiskolázta ellenfelét. (0-7).

Ezzel a győzelmével zsinórban harmadik 
mérkőzését is 7-0-ra nyerte meg a Cell-
dömölki VSE-Swietelsky-Wewalka csapa-
ta a Klubcsapatok Szuperligájában.
  »CSUKA LÁSZLÓ

Újabb 7-0

A Celldömölki Úszó Egyesület sikeres 
eredményekkel tért haza a Szom-
bathelyen, október 19-én megren-
dezésre kerülő megyei döntőről. 11 
gyermek képviselte saját iskoláját, 
akik helytálltak és öregbíthetik an-
nak hírnevét az országos döntőn. A 
döntő Miskolcon 2016. 03. 20-án lesz 
megtartva, ahova a megyei első he-
lyezettek jutottak ki. 

Eredmények a lányoknál: Horváth Anna 
100 m gyors 1. hely, 50 m mell 3. hely; 
Vass Réka 50 m mell 5. hely; Fonyó Virág 
50 m mell 5. hely. 
Eredmények a fiúknál: Kulcsár Barnabás 
50 m hát 3. hely, 50 m gyors 3. hely; 
Szerdahelyi Árpád 50 m hát 4. hely; 
Kulcsár Benedek 100 m gyors 2. hely, 
100 m hát 1. hely; Finta Barnabás 100 
m gyors 2. hely; Kovács Balázs 100 m 

gyors 1.hely, 50 m mell 1. hely; Fonyó 
Máté 100 m gyors 3. hely. A 4x50 m fiú 
gyorsváltó tagjai: Takács Ábel, Finta Bar-
nabás, Fonyó Máté és Kovács Balázs az 
első helyet úszták össze. Molnár Dániel 
pedig egyéni csúcsot úszva jól szerepelt. 
Gratulálunk minden versenyzőnek és to-
vábbi sikeres, eredményes felkészülést 
kívánunk!  »BERTUS BARBARA

CVVSE úszás – Irány Miskolc!

Asztalitenisz  
bajnoki mérkőzések

NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – 
Gödi SE 14:4
Iván Csaba 4, Lukács Balázs 3, Ölbei 
Péter 2, Baranyai Domonkos 2, Iván 
Bertold 1, Iván Csaba – Ölbei Péter, 
Baranyai Domonkos – Iván Bertold 
párosok.
Magabiztos győzelem született.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – 
Esztergomi SE 13:5
Zakar Kristóf 4, Máthé Gyula 3, dr. 
Németh Gábor 2, Teket Attila 2, Za-
kar Kristóf – dr. Németh Gábor, Máthé 
Gyula – Teket Attila párosok.
A mérkőzésnek csak az eleje volt szo-
ros, utána sima hazai győzelem szü-
letett.

NB III. 
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – 
Győri Vertikál SE 12:6
Tamás László 3, Szabó Ferenc 3, Fehér 
László 2, Balázs Gyula 2, Fehér László 
– Csupor Máté, Szabó Ferenc – Balázs 
Gyula párosok.
A vártnál könnyebb győzelem született.
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Befejeződött a „VulkánSport” Egyesület 
szervezte VIII. Városi Kispályás Labdarú-
gó Bajnokság. 

I. helyezett: Merse Amigó
II. helyezett: Benkő Fürdőszobaszalon
III. helyezett: Szalai Szaki

IV. helyezett: Sörgödör
V. helyezett: Milan Old Boys
Aranycipő: Büki Martin (Benkő Fürdő-
szobaszalon) 28 gól
Ezüstcipő: Somlói Tamás (Szalai Szaki) 
13 gól
Bronzcipő: Gyurák Antal (Merse Ami-

gó) és Horváth Tamás (Merse Amigó) 
12-12 gól

A győztes csapat névsora: Boros Gá-
bor, Csite Dániel, Czupor Attila, Dénes 
Bálint, Fűzfa Zoltán, Győrvári Gábor, 
Győrvári Tamás, Gyurák Antal, Horváth 
Tamás, Marsai Milán, Molnár Gábor, Or-
bán György, Orbán László (csapatveze-
tő), Takács László, Tóth Árpád.

Újra bajnok a Merse Amigó

       CELLDÖMÖLK VÁROS
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Jánosháza– Celldömölk 0-1 (0-0)
Jánosháza, 150 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság, 11. forduló 2015. október 24. 
Vezette: Vass István (Németh Ádám, Vojtko 
Máté).
Jánosháza: Kovács – Simon (Vágusz P. 71. 
p.), Tóth, Orosz, Szabó – Laczi, Fenyő (Süle 
46. p.), Pintér, Horváth, Nagy (Balhási Sz.55. 
p.) – Vágusz A. Edző: Kelemen Kornél.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Györkös, 
Enyingi Marcell (Horváth 81. p.) – Szép (Go-
rácz 75. p.), Győrvári, Enyingi Márk, Manga-
nelli (Bodor 63. p.) – Németh (Sinka 69. p.), 
Boda (Piri 63. p.). Edző: Koman Vladimir.
Kiállítva: Enyingi Márk (71. p.).
Góllövő: Sinka Gábor (72. p.).
Előmérkőzés: Jánosháza U19 – CVSE U19 
0-11 (0-5) G: Heim Martin 6, Czöndör Bálint, 
Sztojka Olivér, Nagy Roland 2, Balázsi Kriszti-
án. Két piros lap a hazai oldalon, gólfesztivál 
a vendégoldalon.
U16: CVSE- Csepreg 9:1 (5-0) G.: Kocsis Bar-
nabás 5, Komjáti István 2, Mecséri Milán, 
Harkály Dominik. 
U14: Pecöl - CVSE 0:11 (0-6) G.: Szabó Kris-
tóf 4, Döbröntei Bálint, Czöndör Gergő 2, Bár-
dossy Bence, Horváth Erik 2, Lendvai Martin. 

Celldömölk – Szentgotthárd 4-1 (2-1)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 12. forduló 2015. október 31. 
Vezette: Bazsó Ferenc (Hollósi Gábor, Pun-
gor Zoltán).
Celldömölk: Heiner– Vajda, Varga, Bodor, 
Györkös (Horváth 72. p.) – Szép (Enyingi 
Marcell 55. p.), Győrvári, Szuh, Manganelli 
(Piri 68. p.) – Németh (Gorácz 62. p.), Boda 
(Sinka 60. p.). Edző: Koman Vladimir.

Szentgotthárd: Fábián – Dancsecz, Bello-
vics, Támis, Polly – Bugán, Kovács G., Kovács 
T., Merkli (Hompasz 73. p.), Csákvári (Musz-
ka 73. p.) – Düh. Edző: Heiter László. 
Góllövők: Manganelli Zsolt (31. p.), Boda 
Péter (38. p.), Sinka Gábor (88. p.) és Szuh 
Ferenc (91. p.), illetve Düh Károly (18. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Szentgotthárd U19 
12-0 (5-0) G.: Heim Martin 5, Büki Martin, 
Czöndör Bálint 6. A magabiztos győzelem-
mel és a jobb gólkülönbséggel továbbra is 
az első helyen a fiatalok a Kőszeg előtt.
U16: Kőszeg – Celldömölk 0-8 G.: Zseli Bálint 
3, Kocsis Barnabás, Szakács Dániel, Keszei 
Tamás, Döbröntei Bálint, Komjáti István.
Répcelak – Celldömölk 4-6 G.: Zseli Bálint 
3, Baráth Szabolcs, Kocsis Barnabás, Keszei 
Tamás.
Az őszi szezont a harmadik helyen zárta az 
U16, a Király SZE és a Bük mögött.
U14: Celldömölk – Jánosháza 7-1 G.: Keszei 
Tamás 3, Döbröntei Bálint, Szabó Kristóf, 
Horváth Erik, Berki Zsolt. Az U14 az első he-
lyen telel a Répcelak és a Jánosháza előtt.

Az élen a helyzet változatlan, mindenki 
begyűjtötte a dobogósok közül a maga két 
győzelmét a 11. és 12. fordulóban. Van, 
amelyik csapat könnyebben, van, amelyik 
kicsit nehezebben, de a lényeg a lényeg: 
a Celldömölk–Répcelak–Körmend sorrend 
nem változott. A részletekre áttérve: Já-
nosházán volt minden, mint a búcsúban, 
talán azért, mert búcsú volt Jánosházán. 
Volt sok vendéghelyzet, jóval kevesebb 
hazai helyzet, volt torzsalkodás, volt fe-
szültség, volt befújt büntető a vendégek-
nek, lett kihagyott büntető, volt kiállítás, 
ja, és volt egy gól nemes bosszúként. Ezek 
a percek voltak a legsűrűbb történésűek, 
a jánosházi térfél közepén Enyingi Marcell 

ütközött a hazaiak középpályásával, akivel 
estükben összeszólalkoztak, az egy pilla-
nat alatt méhkassá vadult helyzetben a 
testvére védelmére kelő Enyingi Márk a 
kiállítás sorsára jutott kissé erős ítéletként. 
A nemes bosszú akkor következett be, 
amikor a Cellnek járó szabadrúgás után a 
kipattanó labdát a néhány perccel azelőtt 
beállt Sinka Gábor jó tizenöt méterről a 
hazaiak hálójába lőtte. A hátralévő időben 
a Cell jobb kondíciójával ellensúlyozta a 
létszám hiányát és megőrizte az egygólos 
előnyét. A Szentgotthárd elleni találkozót 
Szuh Ferenc foglalta keretbe. A mérkőzés 
előtt az egyesület vezetői köszöntötték 
őt abból az alkalomból, hogy a napok-
ban betöltötte 40. életévét. Azért merem 
nyugodt szívvel leírni az évszámot, mert 
ennek az örökmozgó, csupaszív focistának 
a játéka, futásmennyisége a nála jóval 
fiatalabbaknak is példaként szolgálhat. 
Celli kimaradt gólhelyzetek közepette a 
vendégek első ellentámadásakor egy vé-
dőről szerencsétlenül lecsorgó labdát Düh 
értékesítette. Olcsó fordulat, de tényleg 
feldühítette ez a hazaiakat, akik még az 
első félidőben megfordították az ered-
ményt, igaz, a győzelem csak a végére 
vált biztossá. De akkor slusszpoénként az 
ünnepelt Szuh Ferenc Piri Balázs visszagu-
rított labdájára úgy robbant be a vendégek 
tizenhatosán belülre, mintha nem a hosz-
szabbítás idején jártunk volna már és ke-
gyetlen erővel bevarrta a bőrt a kapu jobb 
oldalába, ünnepi keretbe foglalva ezzel a 
mérkőzést. A versenyfutás folytatódhat te-
hát tovább, a Celldömölk november 8-án 
Rábapatyra látogat, majd egy hét múlva 
az újonc Lukácsházát fogadja hazai pályán. 
Nincs mese, nem lehet pontot hullajtani, 
még az ősz végén sem. »DOTTO

Ünnepek és pontok
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL, 

TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL! 

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal 
vannak ellátva! 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

ÚJDONSÁG!  
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmisze-

rek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!

Vállalkozóknak, őstermelőknek és mező-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért 
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu

uk_15_11_06.indd   14 2015.11.04.   0:04:30



Vulcano Vendégház novemberi programjai:

Egész hónapban vad- és liba-hetek.
November 21. borvacsora 

(5 fogásos vacsora, hozzá illő borkínálattal 
18:00  kezdettel, előzetes asztalfoglalás) 

Minden szerdán az étteremben az ételfogyasztás 
20% kedvezménnyel!
Téli nyitva tartásunk:

Hétfő, Kedd : 11-13-ig
Szerda, Csütörtök, Vasárnap: 11-20-ig

Péntek, Szombat: 11-22-ig

Szívesen főzünk nektek alkalmakra, családi 
összejövetelekre, céges rendezvényekre.

Elérhetőségünk, további információk: 
06-70/60-40-470 , vulcanovendeghaz.hu

Vagy keress minket a Facebook-on!
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megnyílt a Bögötei 
pékáru szakbolt 
Celldömölkön!

Kovásszal készült házi kenyér: 199 Ft/kg
Bufi kifli: 15 Ft/db

Az akcióink visszavonásig érvényesek. 

Kenyerek, péksütemények széles választéka, 
sütemények, illetve helyben, frissen sütött 

termékek várják Vevőinket!

Teke Pékség 
Szenvedélyünk a pékáru!

Cím: Celldömölk, dr. Géfin L. tér 7.
(Piaccsarnok alatt a Zöldséges bolt mellett) 
Nyitva tartás: H-P: 6-16; SZO: 6-14

uk_15_11_06.indd   16 2015.11.04.   0:04:37


