
AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

C E L L D Ö M Ö L K   V Á  R O S   Ö N  K O R  M Á N Y  Z A  T Á  N A K   L A P  J A

XXVIII. ÉV FO LYAM 13. SZÁM (650) 2016. SZEPTEMBER 02.

Sportcsarnokot avattak

»
Új

Sportcsarnokot avattak



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

Szivattyút, locsolástechnikát
Fa-Gyulától!

Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, szennyvíz szivattyúk

Tucatnyi típus raktáron!
Locsolócsövek, csatlakozók, öntözőfejek

nagy választékban kaphatók.

Bitumenzsindely antracit hódfarkú: 1590 Ft/m2

Bitumenes hullámlemez vörös: 2695 Ft/tábla
Hagyományos hullámpala 625x1097 mm-es: 500 Ft/db

Munkatársakat keresünk 
Izsákfán található fűrészüzemünkbe.

Asztalos, betanított munkás, 
targoncás munkakörökbe.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. 

Érdeklődni telefonon: +36 30/6364021

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 

csomagolt élelmiszerek, szendvics, csomagolt élelmiszerek, szendvics, 
kávé- és forró csoki különlegességek!kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkértgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Cell-tank



Államalapító Szent István királyunkra
emlékezünk augusztus 20-án, de az új, a
mindennapi kenyerünk ünnepe is ez
hosszú évtizedek óta. A Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár színház-
termében tartották a rendezvényt idén is
e jeles napon.

Az államalapítás nehéz, felelõsség teljes
és építõ jellegû munkájához hasonlította
Fehér László, városunk polgármestere a
városfejlesztési tevékenységet. Az elmúlt
években e jeles napon több, a várost
meg határozó létesítményt is avathattak.
– Rajtunk is múlik államalapító királyunk
öröksége: az, hogy felismerjük-e a kihívá-
sokat. Amennyiben igen, az jelzi, hogy
folya matosan ké pe sek vagyunk fejlõdni.
Az, ahogyan Szent István nemzetet ková -
csolt a kü lön bözõ törzsekbõl, azt is jelenti,
hogy elfogadta a különbözõ értékrende-
ket. Idejekorán felismerte, hogy a meg-
maradás záloga az össze fogás – hang sú -
lyozta köszöntõjében a városvezetõ.
Ünnepi beszédében Söptei Józsefné al-
polgármester asszony Szent István nagy-
ságára hívta fel a figyelmet. 

– Szent királyunk erõt adott, szerette a
nemzetet, erõs hitével példát mutatott a
nála gyengébbeknek. Az összefogás pél-
dájával megalapozta nem csak a magyar-
ság, de az egész Kárpát-me dence jövõjét.
A királyi vármegyerendszer kialakulása
több mint 1000 éves példájával bizo -
nyította, hogy mûködõ képes. Elsõ nagy ki-
rályunk számára fon tos volt a tudás, ezért
szerzeteseket hívott az országba, hogy az
itt élõk ismereteit gyarapítsák. Alpol -
gármester asszony beszédében kitért a
termények betakarításának ide jére, arra,
hogy ilyenkor ünnepeljük a minden napi
be te võt, az új kenyeret is. Ezzel párhuza-
mosan említést tett a mun káról, amely
lehetõvé teszi, hogy kenyér kerüljön az
asztalra. Változóban van minden, mert
amíg korábban az ipar jelentett sokak
számára kenyér kereseti lehetõséget váro-
sunkban, ma inkább a turizmus fejleszté-
sével kívánják ezt elérni. Éppen azért dol-

goznak azon helyi, megyei politikusok,
hogy kiaknázzák a Ság hegy nyújtotta
lehe tõségeket – hogy mind többen meg-
találják helyüket az idegenforgalom által
kínált területen. István király korsze rû -
ségét hangsúlyozta Imre herceghez inté-
zett Intelmeivel alátámasztva: „… minde-
nütt és mindenekben a szeretetre tá-
maszkodva ne csak atyafiságodhoz és a
rokonságodhoz vagy a fõem berekhez,
avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és
az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a
külföl di ekhez is, sõt mindenkihez, aki hoz-
zád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet
el a leg fõbb boldogsághoz.”
Majthényi László, Vas Megye Közgyû lé -
sének elnöke köszöntõjében a Ma gyarok
Kenyerére hívta fel a figyelmet, melyhez
idén a vasi gazdálkodók közül 104-en já-
rultak hozzá több mint 13 ezer kilogramm
liszttel. 
Az ünnepi beszédek elhangzása után a ki-
tüntetések átadása következett: Fe hér
László polgármester, Söptei Jó zsefné al-
polgármester és Farkas Gá bor jegyzõ Cell -
dömölk Város Önkor má ny zata nevé ben a
következõ díjakat adta át: „Celldö mölk
Városért Érdemérem” kitüntetést kapott
pedagógusnap alkalmából Dózsá né Ba -
logh Viola, Gás párné Káldi Krisztina, Jónás
Róbert, Lam pért né Horváth Vero nika,
Nagyné Horváth Edit és Zsámboki Anita
Zita. „Celldö mölk Városért Érdemérem” ki-
tüntetést kapott Semmelweis-nap al kal -
mából dr. Dombi István, Erõs József né,
Horváth Lászlóné, dr. Krizmanich Má ria és
dr. Mosonyi Ildikó. „Celldömölk Vá rosért
Ér demérem” kitüntetésben része sült Bolla
Gábor ke res kedõ, Kocsis Pé ter, a Celldö -
mölki Ön kor mányzati Tûz ol tóság parancs-
noka, Kovácsné Horváth Andrea Celldö -

mölk Város Önkormányzata hivatalának
titkársági gondnoka, dr. Pör neczi Károly, a
Celldömölki Ság hegyalja Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, emel lett a Kemenesalja Kórhá -
záért Ala pít vány kuratóriumi elnöke és
Schimmer Gyõzõ ebrendész. „Celldömölk
Városért Érdemérem” posztumusz kitün-
tetést kapott kimagasló szakmai, áldo -
zatos és ki emelkedõ közéleti tevékenysé-
ge elismeréseként néhai Lacza Péter, a
Cell dö mölki Polgárõr Egyesület egykori
vezetõje. „Celldömölk Városért Emlék lap”
kitünte tésben részesült Hajdu De zsõné
óvodai dajka, Varga Im réné szo ciális gon -
dozó, az év rend õreként Illés Attila rendõr
fõtörzs zászlós. „Pro Urbe Celldömölk”
posz tumusz díjban részesült Celldömölkért
elkötelezettséggel végzett, több évti zedes
kiemelkedõ köz életi és szakmai tevé -
kenysége, pél da értékû életútja elismeré-
seként néhai Erdélyi Antal ön kor mányzati
képviselõ.
Vas Megye Közgyûlése Elnökének Em lék -
érmét érdemelte ki Obráz István, a 70
éves asztalitenisz-szakosztály csa pa tai -
nak edzõje, aki 50 éve irányítja a csapa-
tok munkáját. Az érmet Majt hényi László,
Vas Megye Közgyûlése Elnöke adta át.
Idén második alkalommal adták át a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület által alapított, celldömölki te-
hetséges diákok számára adományozha-
tó Kiss Péter-díjat. Dr. Petykó Csilla, Kiss
Péter néhai kancelláriaminiszter, Celldö -
mölk díszpolgára öz vegye és Fehér
László, a Cselekvõ Összefogással Cell -
dö mölkért Egyesület elnöke adták át az
elismeréseket a gimnáziumban végzett
Erdélyi Regina, valamint az alsósági
tagiskola végzõs diákjai, Gasparics La u -
ra és Rajczi Bianka számára. »LA
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Szent István és az új kenyér ünnepe

A PRO URBE CELLDÖMÖLK DÍJAT POSZTUMUSZ NÉHAI ERDÉLYI ANTAL

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ KAPTA

KISS PÉTER-DÍJBAN IDÉN HÁRMAN RÉSZESÜLTEK: RAJCZI BIANKA, GASPARICS LAURA ÉS ERDÉLYI REGINA
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Szükség van Celldömölkön a kórházra
és benne aktív ellátásra – tudatta az
egészségügyi államtitkárságon váro-
sunk delegációja augusztus közepén.
Az államtitkár-helyettesnél tett látoga-
tásról két napra rá tartottak sajtótá jé -
koz tatót a kórház elõtt.

Mintegy 25 ezer fõ véleményét kép vi -
selõ dokumentációt, aláírásokat adtak
át Celldömölk és térsége képviseleté-
ben 2016. augusztus 16-án Fehér Lász -
ló polgármester, Lengyel László alpol-
gármester és Kuthi László az Emberi
Erõ források Minisztériumában dr. Mé -
száros Jánosnak, az egészségügyi ellá -
t órendszer mûködtetéséért felelõs he-
lyettes államtitkárnak. Az eseményrõl
augusztus 18-án a Kemenesaljai Egye -
sí tett Kórház épülete elõtt. tartottak
sajtótájékoztatót.

A celldömölki delegáció tagjai tolmá-
csolták a Celldömölkön és térségében
élõ polgárok véleményét, mely szerint
szükség van a celldömölki kórházra,
annak érdekében, hogy a megye szé-
lén is biztonságban élhessenek az em -
berek, idõben juthassanak be szükség
esetén a kórházba, s az ott dolgozó
szakemberek gyógyíthassanak, élete -
ket menthessenek.
Fehér László polgármester az államtit-
kári találkozó keretében az alábbiak
szerint fogalmazta meg a celldömölki
városvezetés, a civil szervezet, vala-
mint Kemenesalja lakosságának az
egész ségügyi ellátással kapcsolatos
problémáit és kéréseit: – A szülészet-
nõgyógyászati ellátás megtartása mel-
lett a térség lakosságának kiemelt ké-
rése az aktív belgyógyászati ellátás
visszaállítása a Kemenesaljai Egyesített
Kórházban. Elfogadható számunkra ön-
álló intézményi keretek között, de akár
a szombathelyi Markusovszky Kórház
tagintézményeként is, lényeg, hogy
helyben, Celldömölkön legyen újra ak-

tív belgyógyászati ellátás. Vas megye
egészségügyi ellátása jelentõs mérték-
ben alulfinanszírozott a lakosságszám
arányát tekintve. A stabil kórházi mû -
kö déshez, a megfelelõ színvonalú ellá-
táshoz az egészségügyi kormányzatnak
biztosítania kell a szükséges pénzügyi
forrásokat Vas megyében, így Celldö -
möl kön is. Kértem a helyettes államtit-
kár támogatását továbbá, hogy a cell-
dömölkieknek többször megígért eset-
kocsi végre szolgálatba állhasson a
celldömölki mentõállomáson a Keme -
nes aljai lakosságának szolgálatában. A
celldömölkiek bizonyára emlékeznek
arra, hogy két éve az Együtt Celldö -
mölk Városért Egyesület kezdeménye-
zésére több mint 7500 aláírás gyûlt
össze a sürgõsségi mentõ és a kórház
érdekében, az akkor összegyûlt alá írá -
sokat az Országos Mentõszolgálathoz
és az egészségügyi tárcához juttatta el
a civil szervezet. Tájékoztattam a he-
lyettes államtitkár urat a Kemenesaljai
Egyesített Kórház által a celldömölki
önkormányzat költségvetési intézmé-
nye – nevezetesen a Népjóléti Szol gá -
lat fõzõkonyhája – irányába felhal mo -
zott jelentõs mértékû tartozás problé-
májáról, bízva abban, hogy az egész-
ségügyi intézmény a fennálló tartozá-
sát – a szükséges intézkedéseket köve -
tõen – rendezni fogja. 
A sajtótájékoztatón Lengyel László al -
polgármester a következõképpen nyi -
latkozott: – Az elmúlt idõszakban tör -
téntek változások, mégpedig a 2012.
évi államosítás, ezt követõen a celldö-
mölki kórház is állami felügyelet alá

került, ezáltal az önkormányzatnak is
sokkal kisebb a ráhatása az intéz mény
mûködésére. A mi lehetõségünk az,
hogy felemeljük a szavunkat az itt
élõkért, és dolgozzunk azon, hogy Cell -
dö mölkön ne szûnjön meg az aktív
kórházi ellátás. 2012-ben, amikor a
kor mány államosította a celldömölki
kórházat, attól fogva állami feladat
annak megoldása, hogy a mûködéshez
szükséges pénzügyi forrásokat illetve a
személyi feltételeket biztosítsa. Az
elmúlt idõszakban ez év februárjától
több mint 8000 aláírást sikerült össze -
gyûjtenünk Celldömölkön, illetve a cell-
dömölki járás településein. Ezen kívül
jelképesen Vas megye városaiban is je-
len voltunk az aktivistákkal. A minisz-
tériumban, illetve szakpolitikusok által
gyakran elhangzik, hogy statisztikailag
nehezen igazolható a kiskórházak lét -
jo gosultsága, hiszen mûködésük köz-
gazdaságilag nem rentábilis. Szeret -
ném kiemelni az aláírásgyûjtés kap-
csán: mi emberekkel találkoztunk és
nem statisztikai adatokkal, rengeteg
kistelepülésen jártunk, és meghallottuk
az ott élõ emberek szavát. Fontosnak
tartom elmondani, hogy Celldömölk és
környéke településszerkezete ún. apró-
falvas településszerkezet, ahol nagyon
rossz az úthálózat, nehezen megoldha-
tó a betegek szállítása, ezen kívül a
szombathelyi kórház megközelítése tö-
megközlekedési eszközökkel is eléggé
nehézkes. Ezért is gondoljuk úgy, hogy
meg kell hallani az itt élõ emberek kí-
vánságát: Celldömölkön továbbra is
mûködjön aktív kórházi ellátás.
A sajtótájékoztatón Kuthi László el-
mondta: – Két éve alakítottam meg a
Cell dömölki Aktív Gyógyító Kórházért
elnevezésû zárt facebook-csoportomat,
mely mára 5320 tagot számlál. Tag -
jaink többsége a családját is képviseli
csoportunkban, ezáltal mintegy 15000
fõ támogatásával számolhatunk. Szán -
dékom a facebook-csoport létrehozá-
sával az volt, hogy az idén 120 éves
fennállását ünneplõ celldömölki kórház
és a város, valamint a térség lakossága
megérdemli, hogy az intézményben
aktív ellátás mûködjön. Csoportunk tel-
jesen civil alapon kezdett el szerve -
zõdni, majd az önkormányzathoz csat-
lakozva mi is aktívan részt vettünk az
aláírásgyûjtésben abban bízva, hogy
dr. Mészáros János államtitkár-helyet-
tes közben jár érdekünkben, és el tud-
juk érni céljainkat.

»LOSONCZ ANDREA

Az államtitkár-helyettes fogadta városunk delegációját
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Kosárlabdashow-val, sportdélutánnal,
utcabállal ünnepelte a város legújabb
sportlétesítménye, a CVSE-Swie telsky
Aréna átadását. Az augusztus 20-án zaj-
ló sport és zenei programok vonzóak
voltak a celldömölkiek számára, és iga-
zi sportszenzáció volt a Face Team
Akrobatikus Sportszínház bemu tatója.

A tervezéstõl kezdve alig két év alatt
készült el a kosárlabda-szövetségtõl el-
nyert pályázaton, társaságiadó-finanszí-
rozásból létesített sportcsarnok. Az ava-
táson az országos, megyei és helyi ko-
sárlabda- és kézilabda-szövetségeken,
egyesületeken kívül sportolók és
sportvezetõk, testnevelõ tanárok, vala-
mint a létesítmény megvalósításában
részt vevõ pályázatírók, tervezõk,
kivitelezõk, szakemberek is együtt ün-
nepeltek. A beruházást sikerre vi võk nek
köszönte meg a munkáját az avatási
ceremónia elején Balázs Béla, a Cell dö -
mölki Városi Sportegyesület elnöke.

Az ünnepségen köszöntõt mondott Ágh
Péter országgyûlési képviselõ, és mél-
tatta a beruházást Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke. Mind -
ketten kiemelték a sport fontosságát,
valamint a vállalkozások szerepét a
tao-finanszírozásban. A Magyar Kosár -
lab dázók Országos Szövetségét Bodnár
Péter fõtitkár képviselte, beszédében
hangsúlyozta: Celldömölk a maradandó
értékteremtésre törekszik, s reméli,
hogy az új sportcsarnok méltó helye
lesz a sportág szerelmeseinek.
A létesítményt Fehér László polgár-
mester avatta fel. Avatóbeszédében ki-
emelte: városunk büszke lehet arra,
hogy egy újabb sportlétesítményt ad-
hatnak át a celldömölkieknek. A kosár-
labdacsarnok építéséhez tao-finanszí-
rozásból 420 millió forintos forrást
tudtak elõteremteni, elsõsorban két
nagyvállalkozás – a celldömölki köz -
ponti telephellyel rendelkezõ Swie -
telsky Vasúttechnika Kft. és a répcelaki
illetõségû Linde Gáz Magyarország Zrt.
–, valamint több kisebb cég segítségé-
vel. „Celldömölk rangját emeli, hogy

egyre több sportlétesítmény mûködhet
a városban: a mûfüves pályák mellett
most már arra is lehetõség lesz, hogy
kosárlabda-rangadókat szervezhes-
sünk.” Bár a celldömölki kosárlab da -
csapat egyelõre a megyei osztályban
játszik, sikeres lehetett a pályázaton,
hiszen a városvezetés eredményesen
találta meg azokat a gazdasági partne-
reket, akik segítették a beruházást a
társasági adójuk felajánlásával. Sok na-

gyobb csapatnak sem sikerült ez. „A
kosárlabdacsarnok a fiatalok és fel -
nõttek egészséges életvitelét egyaránt
szolgálja: teret ad a tanulók testneve-
lésének és az aktív pihenésnek egya-
ránt” – hangsúlyozta Fehér László. A
pol gármester hozzátette, hogy zajlanak
az egyeztetések az iskolákkal, mely
alapján reggeltõl délután fél négyig is-
kolai tanórákon vehetik igénybe a lé-
tesítményt az osztályok pedagógusaik
irányításával. Délutánonként a CVSE
sportolóié a csarnok, este pedig a
szabadidõs sportot választók, cégek
bérelhetik ki a termet. Bíznak abban,
hogy a Celldömölkön edzõtáborozó
sport csapatok is felfedezik maguknak a
kiváló minõségû sportcsarnokot.
Beszédében a városvezetõ az olimpia,
majd az azt követõ paralimpia kapcsán
nem feledkezett meg a mozgássérült
sportolókról sem, annál is inkább, mi-
vel a Magyar Asztalitenisz Szö vetség
egyik alelnökeként a parasportért felel.
Köszöntötte Magyar Lászlót, aki a pa-
rasport sport lö vé szetben ért el
kiemelkedõ hazai eredményeket.
Hang súlyozta továbbá, hogy a sport-
csarnokban helyet biztosítanak a moz -
gáskorlátozott versenyzõk számára is.
Az ünnepségen elismerték a sport aréna
megvalósításában kiemel kedõ teljesít-
ményt nyújtó személyek – ter vezõk,
kivitelezõk, az önkormányzati hivatal
pályázatban közremûködõ mun ka tár -
sainak – érdemeit. Kiemelten köszöntöt-
ték és Celldömölk Városért Érdemérem-
mel tüntették ki a pályázatot elõsegítõ

celldömölki kötõdésû Buttás Pált, kosár-
labda-szakembert, volt szövetségi kapi-
tányt, valamint Hanzsér Irént, a Linde
Gáz Magyarország Zrt. gazdasági igaz-
gatóját, aki celldömölki születésû lévén
sporttámogatásra érdemesnek ítélte a
celldömölki elképzeléseket.
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. nevé-
ben Paluska József termelési igazgató
adta át a létesítmény kulcsát Csói Gá -
bornak, a kosárlabda-szakosztály veze -
tõjének. A szakosztály legfiatalabb
spor tolói egy bemutatóval rögtön bir-
tokba is vették a csarnokot.
Az ünnepélyes avató után a nem zet közi
népszerûségnek is örvendõ Face Team
akrobatikus Sportszínház látványos ak-
robatikus kosárlabda-bemutatót tartott,
a délután folyamán több ször felléptek,
és megmérkõztek a helyi kosárlabdá-
zókkal is. Este a Mokka zenekar szóra-
koztatta a szabadtéri színpadon a szóra -
kozni vágyókat, az este tûzijátékkal ért
véget. »LA

Felavatták az új arénát

Angol zenészek
vendégeskednek
A The Creole Brothers, két kiváló
angol zenész lesz idén is a Cselekvõ
Összefogással Celldö mölkért Egye -
sület vendége.

Phil Underwood és Charlie Skelton
zenélnek 2016. szep tember 18-án
(vasárnap) 18 órától a Keme nes aljai
Mûvelõdési Központban. Phil Under -
wood angol folkénekes és dalszö-
vegíró, a folk mellett játszik cajunt,
bluest, az Appalache-hegység nép-
zenéjét és saját népzenei alapú
szerzeményeit. Három nemzetközi
díj nyertese. Nemzet közileg elis-
mert Cajun-harmonika zenész, de
játszik gitáron, hege dûn, melo deo -
non és ütõshang-szereken is. Fel lé -
pései közül kiemelkedik a Bill
Bailey-vel adott koncert a Wembley
Arénaban. Charlie Skelton egyike a
leg for róbb gyökerû hegedûsöknek
az angol népzenészek közül.
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A védõnõk minden magyar család
életé ben jelen vannak, ahol gyermek-
et terveznek, várnak vagy nevelnek.
101 éve nyújtanak segítséget a legfon-
tosabb élet szakaszokban: a gyermek-
várás alatt, az újszülött fogadásakor, a
családi élet kialakításánál, támogatják
a családokat a gyerekek óvodába, isko-
lába mene telénél. A Magyar Védõnõk
Egye sülete megalakulásának 20. évfor-
dulója alkalmából, 2011-ben megala -
pította az Év Védõnõje díjat. Idén a kis-
települések kategóriájában 545 jelölt
közül a János házán dolgozó, de celldö -
mölki illetõ ségû Balázsné Németh Mar -
git érdemelte ki ezt a kitüntetést. Vele
beszélgettünk.

– 1984-ben végeztem az OTKI Egész -
ség ügyi Fõiskolán, 32 éve dolgozom
védõnõként Jánosházán. Egy évet el-
töltöttem a celldömölki családsegítõ
szolgálatnál is. Itt sokat tanultam a csa -
lád segítésrõl és a szociális munkáról,
de rájöttem, hogy az én hivatásom az,
hogy védõnõ legyek, így hát vissza-
mentem Jánosházára. Celldömölkön
élek a férjemmel. Két felnõtt lányom 3
gyönyörû unokával ajándékozott meg.
»Hogyan lettél védõnõ?
– A középiskolát az Entzbruder Dezsõ
Egészségügyi Szakközépiskolában vé-
geztem Szombathelyen. Azt már akkor
tudtam, hogy az egészségügyi vonalon
szeretnék dolgozni: elõször az orvosi pá-
lya vonzott, de túl hosszúnak találtam
az egyetemi éveket, ezért vá lasztottam
a fõiskolai képzést. Azt is tudtam, hogy
gyerekekkel szeretnék foglalkozni: ezért
jelentkeztem védõ nõ nek.
»Idén elnyerted az Év Védõnõje díjat.
Ez komoly elismerés, mert ez az a
szakmai elismerés, amire az általad
gondozott családok jelöltek…
– Nagyon örülök a díjnak! Kellemes
meglepetésként ért, amikor megkap-
tam az értesítést, hogy jelöltek és en-
gem választottak. Ez azért is volt
számomra meglepõ, mert nem tettem
ki azt a plakátot a védõnõi tanácsadó-
ba, ami leírja a szavazás menetét.
»Mit tartalmaz ez az elismerés?
– A díjat június 13-án a Védõnõk Nap -
ján vehettem át Budapesten. Az okle-
vél mellé egy Faludy Gabriella által ké-
szített ékszert kaptam, amely a
védõnõi hivatást szimbolizálja, egy
okos telefont, és egyéves elõfizetést a
Pszichológia szaklapra .
»Ha egy pályaválasztás elõtt álló fiatal
a tanácsodat kérné: mivel gyõznéd

meg, hogy a védõnõi hivatást vá -
lassza?
– A védõnõi szolgálat hungarikum,
mert sehol máshol Európában nincs
ehhez hasonló rendszer. Sokrétû mun -
ka, hiszen a védõnõk a várandóság
kezdetétõl egészen 18 éves korig gon -
doznak, de a felnõtt lakossággal is
foglalkoznak: szûrõvizsgálatok szerve-
zése kapcsán. Családlátogatások, ta -
nács adások tartása mellet néha pszi-
hológusnak, szociális munkásnak, jogi
tanácsadónak is kell lennünk. Nagyon
sokszor szélben, hóban, esõben kell
látogatnunk. Csak az jöjjön védõnõnek,
aki hivatásának érzi ezt a munkát,
mert jó védõnõ csak akkor tud lenni.
Voltak és remélem még lesznek na-
gyon szép pillanatok: a munkámban.
Nagyon jó érzés amikor azt látom,
hogy sikerül hathatós segítséget nyúj-
tanom egy családnak, és várják, hogy
menjek. 
Az alapelvem, amit mindig követtem
és követek a munkám során, hogy
minden szülõ saját magának neveli a
gyermekét, én a legjobb tudásom sze-
rint tanácsaimmal, tapaszta la taimmal
se gítek, de a szülõ dönti el, hogy meg -
fo gadja-e õket. 

Jó érzés látni azt is,ahogy az évek so-
rán azok a gyerekek, akik a szemem
elõtt nõttek fel, most már várandós
anyukaként vagy leendõ apaként tér-
nek vissza hozzám.
»Celldömölkön néhány évvel ezelõtt
indítottad el a Csiribiri tornát, mely
egyre nagyobb népszerûségnek ör-
vend a kisgyermekes családok köré-
ben, de babamasszázs-tanfolyamot is
szervezel... Mi indított erre?
– Mint védõnõ, babamasszázs tanfolya-
mot, baba-mama klubot, rendszeresen
tartok Jánosházán. Minden foglalkozást
a szívügyemnek tekintek. 2006-ban vé-
geztem el a babamasszázs oktató tan-
folyamot Budapesten A babamasszázs
mind a babák, mind a szülõk testi-lelki
egészségét szolgálja, és általa meg -
hittebbé válik a kapcsolat szülõ és gyer-
meke között. Megtanulnak odafigyelni
egymásra. Mivel Celldömölkön nem volt
ilyen foglalkozás, ezért tartottam. A
Csiribiri tornához 2013-ban szereztem
meg a képesítést. Ez egy olyan foglal-
kozás, ami a gyerekek mozgását, rit-
musérzékét, egyensúly érzé két, az
idegrend szerük fejlõdését segíti elõ.
Olyan moz gásfejlesztõ torna, ahol éne-
kelünk, mon dókázunk, moz gás fejlesztõ
eszközöket használunk, buborékokat fú-
junk, szaladgálunk, és még nagyon sok
mindent csinálunk. Itt megismer ked -
hetnek a gyerekek olyan fejlesztõ játé-
kokkal is, amivel odahaza nem találkoz-
nak. Örülök, hogy egyre nagyobb az
érdeklõdés a foglalkozás iránt. Nyári
szünet után szeptember 3-án indul újra
a mûve lõdési központ mozijának elõ -
terében. Minden érdek lõdõt szeretettel
várok!

»BL

Több mint ötszáz kollégája közül választották ki
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Augusztus 23-án ünnepélyes keretek
között megtörtént a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola új épü le té -
nek alapkõletétele. 

Ahogy arról már 2015 júliusában is hírt
adtunk, a tavalyi évben elbontásra ke-
rültek a Koptik Odó utca sarkán álló la-
kóházak, melyeket az iskola fenntartó-
ja vásárolt meg, majd nem sokkal
késõbb a plébánia épülete is megüre-
sedett, így még nagyobb terület szaba-
dult fel az új létesítményhez. A bontási
munkálatok azóta már befejezõdtek,
sõt, az új épület alapjai is állnak, itt
gyûltek össze tehát kedd délelõtt az is-
kola, az egyház és a város képviselõi az
ünnepélyes ceremóniára. Az ese mény
alkalmából elsõként Czupor At tila isko-
laigazgató köszöntötte a jelenlévõket.
Az igazgató elmondta, nagyon régóta
várták már ezt a jeles eseményt, hiszen
az állandóan gyarapodó tanulólétszám
egyre inkább sürgetõvé tette a bõví -
téseket. Megje gyezte, az iskola a ko-

rábbiakban is mindig igyekezett a saját
keretein belül megoldást találni a tanu-
lók elhelyezésére, az új épület azonban
végre ideális körülményeket teremt
majd a diákoknak és a pedagógusok-
nak egyaránt. Czupor Attila után Varga
Dezsõ projektvezetõ tartott tájékoztatót
a bõvítés részleteirõl, felidézve az in-
tézmény 22 éves múltját, melyet sok -
rétû tanulmányi sikerek és példaértékû
er kölcsi nevelés jellemez. A jövõre néz-
ve megjegyezte, a tervek szerint októ-
ber 31-re már állni fog az egyelõre
még földszintes, két tantermes épület,
mely a megfelelõ forrásokból késõbb
ismét bõvülhet, további tantermekkel

és egy tornacsarnokkal. Ezt követõen
Ágh Pé ter országgyûlési képviselõ vet-
te át a szót, aki kiemelte, a növekvõ
gyermek létszám növekvõ bizalmat je-
lent, épp ezért fontos, hogy az iskola jó
magyarokat és jó keresztényeket ne-
veljen. Végül Fehér László polgármester
mon dott beszédet, aki elsõsorban gra-
tulált a Szent Benedek Iskola két
évtizedes oktató és nevelõ munkájá-
hoz, az intézmény kimagasló ered mé -
nyeihez, mely  nek mûködését a kép vi -
selõ-testület is támogatta. Hozzátette,
ismét egy olyan fejlesztés valósul meg
Celldö mölkön az iskola által, melyre az
egész város büszke lehet. A beszédek
után alapkõáldás következett, Császár
Ist ván, a Szombathelyi Egyházmegye
kormányzója, valamint Kirner Antal Zol -
tán plébános mondtak áldást az épülõ
létesítmény felett. Végül a jelenlévõk
az ünnepélyes ceremónia zárásaként
együtt helyezték el a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola új épületének
alapkövét. »NÉMETH NÓRA

Letették a Szent Benedek új épületének alapkövét

Nemrégiben rendezték meg Krakkó ban
a nagy sajtóvisszhangot is kapott Ifjú -
sági Világtalálkozót. A hatalmas töme-
geket szám láló rendezvényre nem
könnyû eljutni. A celldömölki Pócza
Barbarának ez si került. Õt kérdeztük,
mit jelentett számára ez a zarándoklat?

– Aggodalommal indultam neki az út-
nak az Európát megrázó események
miatt. A félelmeim csak a megnyitó
mise után múltak el, amikor láttuk,
hogy a különbözõ védelmi szervek ko-
moly és felkészült munkával vigyáz-
nak ránk. A központi nagy események,
mint a nyitó mise, a keresztút vagy a
pápával való virrasztás mind-mind
olyan érzéseket nyújtottak, amit min-
den kedves olvasónak kívánok, hogy
egyszer legyen alkalma ezt megta-
pasztalnia. 
»Milyen volt ez a zarándoklat?
– Július 20-án indultunk el Szombat -
helyrõl, a Székesegyháztól, mintegy
40 fiatal a Szombathelyi Egyházme -
gyébõl. A Szombat helyi Egyházmegye
fiatal jaiként már az elõtalálkozón is
részt vet tünk, amelynek célja az volt,
hogy a lengyelek kultúrájával, lelkisé-
gével, szokásaival megismerkedjünk.
Lengyel családoknál szállásoltak el

bennün ket, megrendítõ vendégszere-
tettel fogadtak minket. Volt olyan csa-
lád, ahol beszéltek németül, de olyan
vendéglátóink is, akik csak lengyelül
tudtak. Sikerült leküzdenünk a nyelvi
akadályokat. Olyanok voltunk, mint
egy több nyelven beszélõ nagy család. 
»Hányan mentetek az országból?
– Magyarországról közel 1200-an láto-
gattunk el Lengyelországba. Busszal
men tünk Csehországon keresztül Kato -
wicébe, ahol ún. „zarándok-csoma go -
kat” kaptunk, ami az esõkabáttól az
angol nyelvû útikönyvig mindenféle
hasz nos dolgot tartalmazott. Sokat ki-
rándultunk a környéken: nagy élmény
volt számomra, hogy ereditben láthat-
tam a czestochowai Fekete Madonnát
– ez az ikon Európa egyik legismertebb
madonna ábrázolása és a Jasna Góra-i
pálos kolostorban õrzik. 
»Mi történt Krakkóban?
– Krakkóban volt egy kis idõnk város-
nézésre, majd részt vettünk a nyitó
szentmisén. Felemelõ volt ennyi fiatalt
látni egy helyen. Mindenki barátságos
és érdeklõdõ volt. Másnap az irgal-
masság-zarándoklaton vettünk részt.
Csü tör tökön a Szentatya fogadása volt
a nap fénypontja. Pénteken este a
Szent atyával keresztúton vettünk részt

– a rossz idõ ellenére mindenki együtt
imádkozott a jóért, az irgalmasságért.
Szombaton már délelõtt elkezdtük a
zarándoklatot az esti virrasztás hely-
színére. Bár mindenki fáradt volt, egy-
mást biztatva haladtunk az úton.
Csodás érzés volt ennyi embert látni
egy helyen. A vasárnapi záró misén
Ferenc pápa arra buzdított minket,
hogy merjük Istent követni, merjünk
elindulni az irgalmasság útján.
»Számodra mit jelentett ez a pár nap?
– Rengeteg élménnyel lettem gazda-
gabb. Az, hogy két és fél millió keresz-
tény fiatal együtt gondolkodott, együtt
imádkozott, tovább erõsítette a hite-
met. Tudom, hogy nem vagyunk egye-
dül a világban. Az pedig, hogy bejártuk
a zarándokutat, a nehézségek, a fá-
radság még értékesebbé, felejthetet-
lenebbé tette ezt az élményt.

»BL

Találkozás a Szentatyával
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Ismét születésnapot ünnepelt a 2013-
ban teljes felújításon és családbarát
fejlesztésen átesett Vulkán fürdõ. Idén
augusztus 21-én került sor az évfor -
dulóra, mely alkalomból a fürdõ ezút-
tal is színes programokkal és kedvez-
ményekkel várta a látogatókat.

Kora délután Csepreg város mazsorett
csoportja nyitotta a rendezvényt, majd
a fiatal énekes, Peter Sramek adott
hangulatos koncertet a komp lex -
umban. A borús idõjárás ellenére a nap
sztárvendége, a Face Team Akrobatikus
Sportszínház is meg tudta tartani látvá-
nyos kosárlabda-bemutatóját, a csapat
ezúttal is nagysikerû show-val lepte
meg a látogatókat. A sportbemutatót
az ünnepélyes köszöntõk követték.
Elsõként Majthényi László tartott be-
szédet, hangsúlyozva, hogy az évrõl
évre megrendezett születésnap az
egyik legjobb mérõje annak, hogy a
fürdõ folyamatosan fejlõdik, bõvül. A
megyei közgyûlés elnöke után Klára
Ágnes értékesítési és marketing igaz-
gató köszöntötte a vendégeket, ki -
emelve, hogy a fürdõ nem csak a jeles
alkalomból, hanem egész évben rend-
kívüli kedvezményekkel és színvonalas
szolgáltatásokkal várja látogatóit. Hoz -
zá tette, a fürdõ egyik legfontosabb cél-
ja, hogy valóban minden korosztály,

kicsiktõl a nagyokig megtalálja magá-
nak az ideális szórakozási és kikap -
csolódási lehetõséget. Végül Fehér
László polgármester mondott ünnepé -
lyes köszöntõt, felidézve a fürdõ törté-
netének, fejlesztéseinek mérföldköve-
it, valamint buzdítva a látogatókat ar-
ra, hogy vegyék minél gyakrabban
igénybe a Vulkán fürdõ szolgáltatásait,
ezzel is hozzájárulva a város és a fürdõ
további fejlõdéséhez. Végül a már ha-
gyományosnak számító tortaszeletelés

következett, ezúttal is négy óriássüte-
mény érkezett a helyi cukrászda jóvol -
tából, melynek receptjérõl és kalória-
tartalmáról a polgármester – szintén a
szokásokhoz hûen – ezúttal is részlete-
sen tájékoztatta a vendégeket. Habár
az idõjárás ezúttal sem volt kegyes a
rendezvényhez, így is sikerült kicsalo -
gatni a fürdõzõ vendégeket a sza -
badba, így a Vulkán fürdõ 11. születés-
napja ismét kellemes hangulatban, si-
keresen zárult. »NÉMETH N.

Születésnapi rendezvény a Vulkán fürdõn

Újabb tárlat nyílt a mûvelõdési központ
Móritz Galériáján. A kiállító terem mos-
tantól Beretvás Csanád és Major Janka
szobrászmûvészek alkotásainak nyújt
ideiglenes otthont.

Fiatal tehetségek bemutatkozásának
adott teret ezúttal a Kemenesaljai Mû -
ve lõdési Központ és Könyvtár. Major
Janka és Beretvás Csanád mindketten
szobrászmûvészek, ezzel együtt egy
párt is alkotnak, celldömölki tárlatuk az
eddigi legnagyobb közös kiállításuk. A
szobortárlat megnyitójára augusztus
26-án került sor a Móritz Galérián, ahol
a nyitóbeszédet Veszeli Lajos festõ mû -
vész, a Veszprémi Mûvész Céh céh-
mestere tartotta. Veszeli röviden be -
mu tatta a fiatalokat, elõször úgy, mint
házaspárt, akik a nem csak az életben,
de mûvészetükben is kiegészítik egy-
mást, egyensúlyt és harmóniát sugá-

roznak. Majd külön-külön is méltatta
õket. Jankának fõként fõiskolai kí sér -
letezõ éveit emelte ki, melyet legin-
kább az aktjain lehet tetten érni, vala-
mint lakóhelyének, Vonyarcvashegy -
nek és a Balatonnak a mûvészetére
gyakorolt hatását. Ezt követõen Csanád
munkásságát járta körül, akinek stílu-
sát a fiatalos hév és a lendület jellem-
zi. Munkáin meglátszik anyagimádata,
dinamizmust és erõt sugároznak. A
legkülönfélébb alapanyagokkal dolgo-
zik, alkotásaival különleges, egyedi
for mavilágot teremt. A beszédet köve -
tõen Pálné Horváth Mária, a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár igazgatója is köszöntötte a mûvé -
szeket, hangsúlyozva, hogy az intéz-
mény igyekezni fog minél szélesebb
körben megismertetni a város lakossá-
gával különleges és friss tárlatot. 

»NN

Szoborkiállítás nyílt a galérián
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Kismáriacelli Fõbúcsú
Celldömölk, 2016. szeptember 10–11.

2016. szeptember 10. (szombat)
16:00 Diákok szentmiséje, körmenet
17:45 Zarándokok fogadása
18:00 Ünnepi szentmise, körmenet

A szentmisét bemutatja: Dr. Barsi Balázs OFM
21:00 Sárvári vonósok koncertje
22:00 Szentségimádás

Ifjúság és családok szentórája
23:00 Szentóra
24:00 Éjféli szentmise

A szentmisét bemutatja: Bodorkós Imre
jánosházi plébános

2016. szeptember 11. (vasárnap)
01:00 Örvendetes rózsafüzér (Rózsafüzér Társulat)
02:00 Fájdalmas rózsafüzér (anyák, leányok)
03:00 Dicsõséges rózsafüzér (apák, fiúk)
04:00 Hajnali keresztút
05:00 Csendes szentségimádás
06:00 Szentmise
07:00 Szentmise
08:00 Ifjúsági szentmise
10:00 Búcsúi nagymise, körmenet

A szentmisét bemutatja: Dr. Dejcsics Konrád OSB
Pannonhalma

14:00 Zarándokok búcsúztatása, litánia
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Nyári táborok kínálatából
Idén nyáron is számos táborozási le -
hetõséget kínált a város az iskolai
szünidõt töltõ kisdiákoknak. A Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár ezúttal is több, tematikus tábor -
lehetõséget hirdetett meg.

Néptánctáborral indult a szezon, a
Kemenesalja Néptánccsoport június 19-
tõl 24-ig hirdette meg nyári foglal -
kozását a Kiscsõszi Pajta Táborba, ahol
a hagyományõrzõ táncok elsajátítása,
gyakorlása mellett kézmûves foglalko-
zások, kemencézés, lovaglás, állat -
simogató várta a jelentkezõket.

A hagyományosnak számító olvasótá-
borok is megrendezésre kerültek. Már
a június 20-tól 24-ig tartó elsõ turnus is
bizonyította a foglalkozás népsze rû -
ségét, ismét teltházzal zajlott a tábor.
Ahogy minden alkalommal, úgy idén is
egy könyv köré épült a hét, mely ezút-
tal Janikovszky Éva Bertalan és
Barnabás címû kötete volt, mely egy
daszkliikerpár mulatságos kaland jait
dolgozza fel, az írónõ félreismerhetet-
len stílusában. A tábor során a gyere-
kek közös olvasások, játékos foglalko-
zások során sajátították el és dolgozták
fel Bertalan és Barnabás, valamint
gazdáik történetét.
Július 11-tõl indult a kézmûves tábor
azoknak a kisdiákoknak, akik fogéko-
nyak a különféle alkotói folyamatok
iránt, akiket érdekel a mûvészet és
akik szerettek volna megismerkedni a
különbözõ kézmûves mesterségek rej-
telmeivel. Mindebben pedig a város
szakemberi voltak segítségükre. A diá-
kok a hét során látogatást tettek a
celldömölki népmûvészeti mesterek-
nél, akik bemutatót tartottak számukra
foglalkozásukról: így például a szob -
rász mûvészetrõl, a csuhéfonásról, vagy
a fafaragásról.
Ismét várta a Magtár Tábor a mûvé -
szetekre fogékony fiatalokat. Illés Eri ka
nemeskocsi mûhelyében idén már ti-
zedik alkalommal szervezte meg egy-

hetes alkotótáborát. A nyári foglalko-
zást, mint minden évben, idén is ki -
állítás zárta, ahol a szülõk, nagy szülõk
is megtekinthették, milyen alkotások
születtek az elmúlt hét során. Július 22-
én a magtár épületének falait grafitké-
pek és akvarellalkotások takarták, té-
mában és stílusban is rendkívül széles
skálán mozogva. A mûvek között akad-
tak portrék, csendéletek, tájképek és
életképek is, a gyermekek nem csak
eszközöket, de szabadkezet is kaptak
ahhoz, hogy kibontakoztathassák krea-
tivitásukat. A rajz mellett természe -
tesen az egyéb képzõ mû vé szetek is te-
ret kaptak a tábor során, a kisdiákok
megismerkedhettek a mozgóképek vi-
lágával és az agyagozás fortélyaival is. 
Emellett augusztus második hetében ta-
risznyás tábor várta a kalandvágyóbb
gyermekeket, valamint az ugyan erre az
idõpontra a mûvelõdési központ idén
elsõ ízben meghirdette angol nyelvi tá-
borát is az alsó tagozatosoknak.
Június utolsó hetében a Kemenes Vul -
kánpark Látogatóközpont szervezett
fog lalkozást a gyermekeknek, hiszen
ahogy a honlapján is hirdeti az intéz-
mény, 2013-as megnyitása óta egyik
legfontosabb feladatának a fiatal ge-

neráció tehetséggondozását, valamint
a legkisebb korosztály természettudo-
mányok iránti figyelemfelkeltését te-
kinti. Az elmúlt években épp ezért
fõként a bolygómozgások és a vulka-
nizmus köré szervezett foglalkozásokat
a Vulkánpark, az idei éve témája azon-
ban az érzékszervek világa volt. A
gyerekek különbözõ játékos feladatok
keretében ismerkedhettek meg a látás,
hallás, ízlelés, szaglás és tapintás titka-
ival, az egyhetes turnus során számos

kézmûves foglalkozáson, tudományos
kvízjátékon és természetjáró túrán ve-
hettek részt. A Vulkánpark táborai
egyre népsze rûbbek a gyermekek kö-
rében, idén 19-en vettek részt az egy-
hetes foglalkozáson, akik közül többen
már visszatérõ táborozónak számí -
tanak. Így a népszerûségre való tekin -
tettel augusztus 1-tõl újabb turnust in-
díthatott a látogatóközpont.
Az egyéb foglalkozások mellett termé-
szetesen a sport sem maradhat ki a vá-
ros kínálatából, a Vulkán Vízi Sport
Egyesület idén – júniustól július végéig
– hat turnust is szervezett az úszni vá-
gyó fiataloknak. A hat hét során több
mint száz gyermek fordult meg a
táborban, melynek elsõdleges célja
ugyan az úszásoktatás volt, az egye -
sülettõl megszokott színvonalas, kö zös -
ségépítõ kísérõprogramok azonban
szintén nagy örömet okoztak a gyer-

mekeknek. A foglalkozásoknak kö szön -
hetõen szeptembertõl valószí nû leg is-
mét sok új tagot köszönthet az egye-
sület, akik a táborok során kaptak ked-
vet vízi sportokhoz.
A Soltis Lajos Színház is minden évben
meghirdeti hagyományos nyári tábo-
rát, ezúttal Vönöckön rendezte meg a
társulat a fiatal amatõr színjátszók szá -
mára a XIX. Rendezõket és Szín ját -
szókat képzõ táborát, július 4-tõl 10-ig.

»NÉMETH N.
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Celldömölk – Rum 1-1 (0-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 1. forduló 2016. au-
gusztus 21. 
Vezette: Horváth Patrik (Kondor Péter,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Heiner – Lempeg, Varga,
Györ kös, Virág – Szuh (Bodor 74. p.),
Enyingi Márk (Vajda 69. p.), Gyõrvári
(Potyi 66. p.), Enyingi Marcell (Dobson
70. p.) – Ódor (Horváth 76. p.), Piri.
Edzõ: Koman Vladimir.
Rum: Busi – Dávid (Leitgeb 70. p.), Ko -
ronczai, Oláh, Tóth – Kontics, Sipos (Iker
76. p.), Molnár (Papp 76. p.), Kovács –
Ivic (Bõsze 82. p.), Somogyi. Edzõ: Pup
András. 
Góllövõk: Dobson Dávid (85. p.) illetve
Bõsze István (87. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Rum U19 8-0
(3-0). G.: Gorácz Máté (4), Szakos Márk
(3), Czöndör Bálint. Magabiztos szezon
kezdés a kapura sok veszélyt nem
jelentõ vendégek ellen.
Celldömölk – Répcelak 6-0 (1-0)
Celldömölk, 250 nézõ Magyar Kupa Vas
megye 3. forduló 2016. augusztus 24. 
Vezette: Tóth Róbert (Pungor Zoltán,
Draskovits Norbert).
Celldömölk: Heiner – Vajda (Lempeg
77. p.), Varga, Bodor, Virág – Enyingi
Marcell, Szuh, Potyi, Gyõrvári (Gorácz
70. p.) – Ódor (Dobson 69. p.), Piri. Ed -
zõ: Koman Vladimir.
Répcelak: Gyécsek – Németh, Balassa,
Tóth Dominik, Ambrus – Harkai, Kiss
(Farkas 46. p.), Tóth Dávid (Szabó M.
54. p.), Balikó (Szabó B. 71. p.) –
Csordás, Jordán. Játékos-edzõ: Balassa
Péter.
Góllövõk: Gyõrvári Gábor 2 (6. és 54.
p.), Ódor Bálint (65. p.), Vajda László
(73. p.), Dobson Dávid (76. p.) és Szuh
Ferenc (82. p.).
Kõszeg – Celldömölk 1-4 (0-0)

Kõszeg, 150 nézõ Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 2. forduló 2016. augusz-
tus 27. 
Vezette: Kovács Zsolt (Pungor Zoltán,
Németh Dominik).
Kõszeg: Táncsics – Toldi (Marti Raphael
61. p.), Õri, Major, Szûcs (Schwarcz 46.
p.) – Hankó, Marti Christofer, Varga (Bi -
eg ner 66. p.), Gõcze – Sándor, Molnár.
Játékos-edzõ: Táncsics Péter.
Celldömölk: Heiner – Lempeg (Vajda
46. p.), Varga, Györkös, Virág – Enyingi
Marcell (Dobson 55. p.), Potyi (Gorácz
71. p.), Enyingi Márk, Szuh (Gyõrvári
46. p.) – Ódor, Piri (Németh 63. p.).
Edzõ: Koman Vladimir.
Góllövõk: Györkös Gábor (51. p.), Né -
meth József 2 (68. és 89. p.), Gyõrvári
Gábor (80. p.), illetve Õri Gábor (67. p). 
Elõmérkõzés: Kõszeg U19 – CVSE U19 2-
5 (0-2) G.: Szakos Márk (2), Czöndör
Bálint, Dömötör Valentin, Péter Dávid.
Az elmúlt évek nagy ellenlábasa ellen
elért idegenbeli gyõzelem sokat érhet. 
Beleszámolva – a Magyar Kupa 2. for-
dulójában a Kemenesalja ellen elért
négygólos gyõzelmet is – három gyõ -
zelemmel és egy döntetlennel kezdte
labdarúgó csapatunk az új idényt.
Mindenképpen dicséretes teljesítmény
ez, még akkor is, ha sejthetõ, hogy a
bajnoki nyitányon elért hazai döntetlen
elvesztett két pontja, akár még fájdal-
masan is hiányozhat majd a végel -
számoláskor. Na de errõl keseregni
még ráérünk, most inkább örüljünk a
gyõzelmeknek, a sok gólnak (amikor
sok gól volt). Kezdjük a Magyar Kupa
sorozattal, aminek országos ága Vas
megyében a harmadik fordulóval zá-
rult, meg van az a három csapat (Király
SZE, Körmend és a Celldömölk) akik fel-
jutottak az országos táblára. Itt a hato-
dik fordulóval (van olyan megye, ahol 5
fordulóra is szükség van az országos

táblához) szeptember 14-én (ha NB I-
es ellenfelet kapunk), vagy 21-én foly-
tatódik a küzdelem számunkra (ha NB
II, NB III-as, vagy más megyébõl felju-
tott csapatot kapunk ellenfélül). Nem is
tudja, mit kívánjon az ember, inkább
azért azt, hogy ne rögtön valamelyik
végsõ gyõzelemre is esélyes csapatot
kapjuk ellenfélül, hadd játsszunk elõtte
még egy-két meccset, aztán jöhet a
nagy skalp. Félretéve a viccet és áttér-
ve a bajnokságra, van egy pozitív érzés
és van egy baljósabb verzió. A baljósról
már tettünk említést, egyszerûen meg
kell oldani, ha bajnokok akarunk lenni
azt, hogy a gyengébb csapatok idõ -
húzó, körömszakadtáig védekezõ játé-
kának is megtaláljuk az ellenszerét.
Kõszegen a második félidõben ennek
már látszódott a módszere, ami nem
más, mint a játék gyorsítása. Nekünk
vannak olyan technikás és gyors játé-
kosaink, akik képesek a labdát azonnal,
pörgõsen megjátszani és így óhatatla-
nul több gólhelyzet alakul ki (nem
félidõnként egy-kettõ), amit aztán azért
egy, még elfogadható hibaszázalékon
belül illik értékesíteni persze. A pozitív
érzést természetesen a nagy arányú
gyõzelmek táplálják, ha meg is mételjük
õket a következõ két hazai bajnoki ta-
lálkozón is (Kemenesalja, Répcelak),
akár már most, a bajnokság elején két
csapatosra szûkülhet az aranyéremre
esélyesek száma. Jogos a felhorkanás:
még csak a második fordulót zártuk,
korai még a dobogós helyeket kioszta-
ni, nem is vállalkoznék rá, hogy meg-
tippeljem, ki lesz a harmadik. Azt vi-
szont nem kell tippelnem, mert tudom,
kik lesznek a soros ellenfelek: szeptem-
ber 3-án, 17.00-kor hazai pályán fogad-
juk a vönöcki csapatot, majd egy héttel
késõbb az újonc Ná  d asdhoz látogatunk.

»DOTTO

Biztató, ha nem is hibátlan a szezonkezdés 

1. forduló: 2016. szeptember 03. 16:00
Floratom Szeged AC Probart I. –
CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

2. forduló: 2016. szeptember 17. 11:00
Békési TE I. – CVSE-Swietelsky-We -
wal ka I.

3. forduló: 2016. szeptember 30. 17:00
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – DVTK
Volán I.

4. forduló: 2016. október 02. 11:00
PUBLÓ-Csákvár TC – CVSE-Swiet -
elsky-Wewalka I.

5. forduló: 2016. október 08. 11:00
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – BVSC-
Zugló Sportiskola I.

6. forduló: 2016. október 07. 17:00
BVSC-Zugló Sportiskola II. – CVSE-
Swietelsky-Wewalka I.

7. forduló: 2016. november 11. 17:00
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – PTE
PEAC Kalo-Méh I.

8. forduló: 2016. november 19. 11:00
Komlói Bányász – CVSE-Swietelsky-
Wewalka I.

9. forduló: 2016. december 02. 17:00
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – SZER-
VA ASE Szécsény I.

A CVSE-Swietelsky-Wewalka extraligás
asztalitenisz-csapatának õszi sorsolása
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG:
Dummel Ot tó, Far kas Gá bor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Celldömölk Születés: László István és
Gurály Anita fia: István, Hegedûs
Mihály és Szalay Éva fia: Zsolt Soma,
Benkõ Gábor és Gersey Éva fia: Do -
minik, Rákóczi Tamás Elek és Takács
Brigitta fia: Tamás Elek. Házasság:
Rád li Gergely és Garancsi Tünde,
Simon Péter László és Pethõ Euri -
diké, Lõrincz Levente Péter és Géczi
Katalin. Házas ság: Farkas Ramóna és
Kovács Ernõ, Baranyai Brigitta és
Varga Sándor, Dénes Martina és Os -
váth Dénes. Halá lozás: Pityer La -
josné sz. Horváth Mária Anna, Folta

Károly, Dankovics Sándor, Kocsis
Sán dorné sz. Szalai Mária, Szabó
Csaba Dezsõ, Horváth Lajosné sz.
Németh Rozália, Bagics Béláné sz.
Bo dács Irma, Süle Károly, Polgár
Csaba János, Marcis Pálné sz.
Szabolcsi Edit. Tánczos Lajosné sz.
Pál Irén, Németh Károly Imre, Ma -
gyar Józsefné sz. Mol nár Mária Mag -
dolna, Németh Józsefné sz. Hech -
linger Terézia, Vörös Ernõ Já nos,
Török Gyuláné sz: Õri Magdolna, Hö -
möstrei Pál. Jánosháza Születés:
Szmatona Zoltán és Berkes Mónika
fia: Zoltán. Keme nespálfa Halálozás:
Tóth Ist ván. Ke me nessömjén Halá -
lozás: Bol la Zol tán Istvánné sz. Szabó

Gizella. Ke me nesmagasi Halálozás:
Dömötör Jó zsef, Jánossy Jenõné sz.
Kiss Edit Éva. Kenyeri Születés: Tulok
József és Né meth Krisztina fia: Máté.
Nagysimonyi Halálozás: Somogyi
De zsõ. Nemes ke resztúr Születés:
Kmetyó Balázs Ger gely és Dormán
Beatrix leánya: Re beka, Fodor
Tamás és Szabó Bernadett leánya:
Zsóka. Ostffyasszonyfa Szüle tés: Gre -
gorich Márton és Erõs Mónika fia:
Mihály, Õri Tamás Gergely és Hencz
Dóra Ramóna fia: Dániel. Halá lozás:
Horváth Imréné sz. Martonicz Mag -
dolna, Vörös Ernõné sz. Balogh Er -
zsébet. Szergény: Születés: Nagy
Zol tán és Kovács Katalin fia: Vince.

Anyakönyvi hírek
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Tehergépkocsi vezetőt Tehergépkocsi vezetőt 
keresünk, keresünk, 

emelőemelő
hátfalas és hátfalas és 

tartály autókra,tartály autókra,
hosszú távra.hosszú távra.

Munkavégzés helye: Celldömölk.

A jelentkezőket Celldömölk 20 km-es

vonzáskörzetéből várjuk.

További információk: 30/939-0429.

Jelentkezés önéletrajzzal:

nandor.nagy@cellimalom.hu
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