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Használatba vették a város új műfüves pályáját
Újabb műfüves labdarúgópályát avattak Celldömölkön. A Vulkán Gyógy- és
Élményfürdő melletti területen kialakított 110x72 méter nagyságú pálya
ünnepélyes átadására november 23án került sor.
Celldömölk Város Önkormányzata az országos labdarúgópálya-építési program
második ütemének keretében építette
meg a város legújabb, 110x72 méter
nagyságú műfüves labdarúgópályáját.
A közel 135 millió forintos beruházás
70%-át a Magyar Labdarúgó-szövetség
biztosította, a 30%-os önrészt pedig az
a vállalkozói csoport vállalta, mely a fürdőnél jelenleg zajló négycsillagos szálloda és kemping építésében vesz részt.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő melletti
területen kialakított játéktér Vas megye
második legnagyobb műfüves labdarúgópályája, a celldömölki sportpályák
sorában pedig negyedikként épült meg.
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere az avatóünnepségen elmondta,
hogy Vas megyében először Celldömölkön létesült műfüves labdarúgópálya,
2005 nyarán. A Bozsik-program keretében átadott sportpálya a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület területén
épült, amelyet azóta két hasonló létesítmény követett. „Az első pályánk 65x40
méter nagyságú volt. 36 millió forint
állami támogatás mellett 9,6 millió forint önrészt és 25 millió forint értékű
társadalmi munkát vállaltunk” – hangsúlyozta a polgármester. „2012 augusztusában a Magyar Labdarúgó-szövetség
országos pályaépítési programjának
első fordulójában elnyert pályázatból

szintén a városi sportcentrumban létesítettünk egy 40x20 méteres nagyságú
pályát, melynek 27 millió forintos összköltségéből 30%-ot, 8,1 millió forintot
kellett vállalni önrészként a városnak.
Az összeg felét az önkormányzat állta,
míg a másik része szponzorok támogatásából adódott össze. Ez év nyár elején
a Belügyminisztériumtól elnyert pályázat eredményeképpen épülhetett meg
a városi általános iskola sportudvarán az
elsősorban iskolai sportot szolgáló pálya
25 millió forintos beruházásban, melyből 5 millió forint önrészt vállalt az önkormányzat. Ez a négy labdarúgópálya
minimális önkormányzati ráfordítással,

javarészt az állam, a Belügyminisztérium valamint a szponzorok támogatásával valósulhatott meg” – összegezte az
eddigi beruházásokat a polgármester.
A város új műfüves pályája új célközönséget kíván kiszolgálni. Az eddig megvalósult fejlesztések a városi sportéletet
szolgálják, az iskolások tanórai sportolását, a CVSE felnőtt és utánpótlás csapatainak felkészülését, valamint a város
lakosainak szabadidős tevékenységét.
A most átadott pálya a fürdő gyógyvizére valamint az épülő szállodára alapozva
a hazai és a külföldi labdarúgócsapatoknak nyújt edzéslehetőséget a felkészülési időszakban. A sportpályát az
önkormányzat tartja fenn és üzemelteti.
Gerhard Wendl, a JUFA GmbH ügyvezető
igazgatója, pozitívan nyilatkozott a város
új létesítményéről, meggyőződése szerint a celldömölki sportolók mellett más
csapatok is rendszeres használói lesznek
a játéktérnek.
Az avató ünnepségen jelen volt dr. Gadányi Károly, az MLSZ Vas megyei igazgatóságának társadalmi elnöke, aki
köszönetet mondott mindazoknak, akik
megálmodták, megtervezték, támogatták és kivitelezték a város legújabb
műfüves pályáját, mellyel nemcsak Celldömölk, hanem a megye labdarúgása is
gazdagodott. A Magyar Labdarúgó-szövetség fair play bizottságának tagja bízik
benne, hogy ez az új létesítmény újabb
tehetséges játékosokat ad a magyar
és az egyetemes labdarúgásnak. Mint
mondta, az utánpótlás mindig is sarkalatos pontja volt a magyar futballnak.
A fejlődés lehetősége adott a pálya által, az eredmény pedig a sportvezetők,
az edzők és a játékosok kemény munkáján múlik.
Az avató beszédeket követően hivatalosan is átadásra került a létesítmény.
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere, Kovács Ferenc, a Vas megyei
közgyűlés elnöke, dr. Gadányi Károly, az
MLSZ Vas Megyei Igazgatóságának társadalmi elnöke, Gerhard Wendl, a JUFA
GmbH ügyvezető igazgatója, Rudolf
Wiedner, a Jufa Ungarn Kft. ügyvezető
igazgatója valamint Anton Gsellmann, a
Wewalka cég tulajdonosa társaságában
ünnepélyesen átvágta a nemzeti színű
szalagot. Az avatóünnepséget stílszerűen labdarúgó-mérkőzések követték. Pályára lépett a Haladás öregfiúk csapata,
a JUFA labdarúgócsapata, a Vas megyei
orvos válogatott valamint a CVSE öregfiúk csapata.
»B-VZS
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Trükkös csalók járják a várost
November 28-án újra üléseztek a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum
tagjai. A kerekasztal-beszélgetésszerűen zajló ülés fő témája a járás közbiztonsági és bűnügyi helyzete volt.
A Celldömölki Rendőrkapitányság illetékességi területén csökkenő tendenciát
mutat az ismertté vált bűncselekmények
száma – mondta dr. Palkó Andrea, városi rendőrkapitány azon az ülésen, ahol a
járás 28 településének polgármesterei,
az intézményvezetők, a civil szféra, az
egyházak képviselői és a rendőrök mellett azok vettek részt, akik valamilyen

módon szerepet vállalnak a közbiztonság
megteremtésében. A felmerült kérdésekre dr. Palkó Andrea, a Celldömölki Rendőrkapitányság vezetője, Erőss Elemér, a
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztály vezetője, Horváthné dr. Németh
Ildikó, bűnügyi osztályvezető valamint
Jánosa Péter, igazgatásrendészeti alosztályvezető válaszoltak. A fórumon elhangzott, hogy a fiatalkorúak körében a
vagyon ellen elkövetett bűncselekmény a
leggyakoribb a térségben, de idén rablás
miatt is eljárást kellett indítania a rendőrségnek. Celldömölk rendőrkapitánya
felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt

Épül a szálloda, készül a kemping
Ausztria és Németország után Magyarországon is megépül a JUFA szállodalánc újabb négycsillagos családtagja.
Hazánkban elsőként Celldömölkön
élvezhetik a pihenni vágyók, a sportkedvelők, a kis- és nagycsaládosok a
beruházás nyújtotta örömöket.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő területén
folyamatosan zajlanak az építkezési munkálatok. A fürdőfejlesztés, a szálloda és a
kemping létesítése egy közel 2,2 milliárdos
beruházás része. A Jugend- und Familiengästehäuser Holding GmbH Ausztriában és Németországban több, mint 40 vendégházat
üzemeltet, a szállodalánc bejáratott a külföldi szállóvendégek körében. Az anyacég
évek óta jó kapcsolatot ápol Celldömölk Város Önkormányzatával – mondta el Gerhard
Wendl, a JUFA GmbH ügyvezető igazgatója,

aki potenciális lehetőséget lát a város turisztikai fejlesztésében. A fentieket a számok is
alátámasztják, hiszen már a tavaszra tervezett nyitás előtt több százan foglaltak szobát
a szállodában – jegyezte meg a cég ügyvezetője. Az épülő szállodában Heinrich Máté
marketing- és értékesítési igazgató kalauzolt
végig minket: „A háromszintes, negyven szobás szálloda a fürdő épületegyütteséhez kapcsolódva épül meg. Az alsó szinten kap helyet
egy lobby kávéház, egy a’la carte étterem,
ahol nemcsak a szálloda, hanem a külsős
vendégek igényeit is szeretnénk kielégíteni.
Az említetteken túl fitneszterem és játszószoba kialakítását is tervezzük a földszinten.
Természetesen egy négycsillagos szállodánál
elengedhetetlen a konferenciaterem is, ahol
csapatépítő tréningeket, megbeszéléseket
lehet tartani. Az első és a második emeleten
lesznek kialakítva a szobák, melyek közül

időben megnőtt a kerékpárosok illetve a
gyalogosok által okozott balesetek száma. A téli időjárási körülmények, a rossz
látási viszonyok pedig tovább növelik
ennek lehetőségét, ezért mindenkit az
óvatos közlekedésre intett. Elhangzott
még a fórumon, hogy megszaporodott
az idősek sérelmére elkövetett trükkös csalások száma is. Karácsony táján
pedig egyre több olyan eset történik a
városban, hogy köztiszteletben álló személyekre hivatkozva, különféle ürügygyel, mikulásruhában próbálnak meg az
idős emberek lakásába bejutni a csalók.
A rendőrség bűnmegelőzési előadásokkal
kívánja felhívni az idősek figyelmét arra,
hogy miként előzhetik meg azt, hogy lopások áldozataivá váljanak.
»B-VZS
néhányat családi apartmanként lehet használni” – taglalta a beruházást az értékesítési
igazgató. Az építkezés célcsoportja – a JUFA
nevéből eredendően – a kisgyermekes családok és a sportcsapatok, akik a fürdő melletti területen létesített nagyméretű műfüves
labdarúgópálya lehetőségeit valamint a szálloda és a fürdő együttese által kínált szolgáltatásokat kihasználva, komplex tréningeket,
edzőtáborokat szervezhetnek Celldömölkön.
„A beruházás részeként szauna-világgal,
wellness-részleggel bővül a fürdő szolgáltatási köre. Mindemellett átépül a termálvizes
medence, illetve 120 méteres óriáscsúszdával, gyerekjátszótérrel és bébi pancsolóval
gazdagodik a gyermekrészleg” – tájékoztatta
lapunkat Heinrich Máté. A beruházás részét
képezi továbbá a fürdő közvetlen szomszédságában, közel négyhektáros területen épülő,
szintén négycsillagos kategóriájú kemping.
A területen 74 lakókocsi beállót, 102 sátras
parcellát és ötszemélyes jurtákat biztosítanak
az ilyen jellegű pihenésre vágyóknak. »B-VZS

Bemutatkozott a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje
Bana Tibor, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom országgyűlési képviselője november 21-én sajtótájékoztató
keretében mutatta be Rába Kálmánt,
Vas megye 2-es számú választókerületének jobbikos országgyűlési képviselőjelöltjét.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Vas
megye mindhárom választókerületében
indít képviselőjelöltet a 2014-es országgyűlési választásokon. A 2-es számú körzetben Rába Kálmán száll versenybe a
voksokért. A 39 éves, háromgyermekes
családapa bemutatkozó beszédében elmondta, hogy másodéves egyetemista
hallgatóként jelenleg Mosonmagyaróváron
vidékfejlesztési szakon tanul. Tagja a me-

gyei közgyűlésnek, ahol a területfejlesztési és területrendezési bizottság szakmai
munkáját segíti. Országgyűlési képviselőjelöltként határozott céljai vannak. „Az elkövetkezendő időszakban utcai kampányt
fogunk indítani annak érdekében, hogy
jobban megismerjük az itt élők problémáit. Rövid kérdőív segítségével próbálunk
olyan információkat összegyűjteni, melynek segítségével egy lokális programot tudunk kidolgozni a celldömölkiek számára”
– nyilatkozta Rába Kálmán. A képviselőjelölt szerint sürgős intézkedéseket kell tenni
a celldömölki egészségügyi struktúra átalakításáért, valamint azért, hogy mielőbb a
helyiek szolgálatába állhasson egy esetkocsi. Ezen kívül szeretne ellátogatni a multinacionális cégekhez, megismerni az ott

dolgozók munkakörülményeit. Nagy lehetőséget lát továbbá a celldömölki vontatási
főnökség fejlesztésében, ami – meglátása
szerint – előremozdíthatná a helyi gazdaságot. A párt országos programjával kapcsolatban Rába Kálmán elmondta, hogy sem a
Fidesszel, sem az MSZP-vel nem kívánnak
koalícióra lépni, győzni szeretnének. „Azokat szeretnénk képviselni, akiknek elege
van az elmúlt 23 évből, a Fideszből és az
MSZP-ből” – hangsúlyozta a képviselőjelölt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom
választási programja három pillérre épül:
a munkahelyteremtésre, a közbiztonságra
és az elszámoltatásra. A sajtótájékoztatót
követően Bana Tibor országgyűlési és Rába
Kálmán megyei közgyűlési képviselő fogadó órát tartott a Városházán.
»VZS
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Készülődünk a szeretet ünnepére
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület és a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár szervezésében
idén hatodik alkalommal gyúlt lángra
az első gyertya az adventi koszorún,
Celldömölk Város Szentháromság terén. Az adventi koszorú ősét Johann H.
Wichern német evangélikus lelkésznek köszönhetjük, aki 1839-ben készítette el először. Egy felfüggesztett
szekérkeréken 23 gyertyát helyezett
el, melyek közül minden nap eggyel
többet gyújtott meg karácsonyig.

ünnepi díszen gyúlt meg az első gyertya.
Először településünk elöljárója, Fehér László polgármester mondott beszédet, melyben kiemelte az ünnepek jótékony hatását
az egyéni és közhangulatra, valamint felhívta a figyelmet „legemberibb értékünkre”, embertársaink segítésére. Üdvözölte
továbbá a civil szervezetek lelkes munkáját térségünkben és velük együtt kívánt

Advent hagyományos színe a lila (viola),
mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és
összeszedettséget jelképezi. Az Úrjövet
egy varázsos hangulatú ünnepváró szokás,
ami idén is rengeteg érdeklődőt vonzott
a helyszínre, ahol egy tekintélyes méretű

Őszi közgyűlés a Baráti Körnél
Őszi taggyűlését tartotta november
23-án a Kemenesaljai Baráti Kör.
A közgyűlésen a város új turisztikai
beruházásaival ismerkedtek meg az
egykori berzsenyis diákok.
Vas megyén belül vagy a megyehatáron
kívül élnek ma már azok az öregdiákok,
akik közül valamennyien a mai Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola jogelődjének tanulói voltak.
A Kemenesaljai Baráti Kör tagjaként ápolják az intézmény hagyományait, őrzik az
ott szerzett emlékeket, és amiben csak
tudják, segítik egymást. Dr. Zsiray Ferenc,
a Kemenesaljai Baráti Kör elnöke sajnálattal mondta el, hogy a taglétszámuk évről
évre csökken, az utánpótlás pedig hiányzik. Noha fontos lenne, hogy azok, akik
kikerülnek az iskola falai közül, később is

Nyílt nap a hivatalban
Országszerte nyílt napot tartottak november 28-án a kormányhivatalok.
A Celldömölki Járási Hivatal rendhagyó osztályfőnöki órát szervezett a
diákoknak és egész napos ügyfélfogadással várta a hivatali munka iránt
érdeklődőket.
A hivatalok napján országszerte egész
napos, reggel nyolc órától este nyolc
óráig tartó ügyfélfogadást tartottak a
kormányhivatalokban. Gecse József, a
Celldömölki Járási Hivatal vezetője el-

fenntartsák a kapcsolatot egymással és
az intézménnyel. Büszkén említette meg,
hogy az iskola első generációi rendszeresen megtartják az érettségi találkozójukat, ahogy korosodnak, annál gyakrabban
szerveznek összejöveteleket. A Kemenesaljai Baráti Kör, lehetőségeihez mérten
igyekszik segíteni a helyi középiskoláso-

mondta, hogy a 2010-ben megalakult
polgári kormánynak elkötelezett szándéka volt a közigazgatás és államigazgatás
megreformálása. „Ezeknek a reformoknak a legfőbb iránya, hogy ügyfélbaráttá
tegyük a megszokott rendszert” – hangsúlyozta a hivatalvezető, aki hozzátette, hogy a Kormányhivatalok Napjának
elsődleges célja, hogy az állampolgárok
előtt kinyissák a hivatalok ajtaját, és
kötetlen formában tájékoztassák őket a
hivatali élet sokrétű feladatairól. A programok egy része az általános és középiskolásoknak szólt, akik betekinthettek
a közigazgatás mindennapjaiba, a kormányhivatal felépítésébe és a járási hi-

kellemes ünnepi készülődést a lakosságnak. A jókívánságokat az egyházi vezetők, Kirner Antal Zoltán katolikus, Németh
Tamás református és Rác Dénes evangélikus lelkész áldása követte. A beszédek
és kegyelemkérő imádságok végeztével
a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola növendékeitől hallhattunk Halleluját.
Az eseményt pedig a Koptik úti városi ovisok tánca koronázta meg. Az összejövetelre ellátogatókat rendkívül kedves hangulat
fogadta a csípős hidegben. A forralt bor és
meleg tea illata, a gyerekek szépen csengő
éneke a legelcsigázottabb embert is képes
ünnepi hangulatba repíteni. A szervezőknek és az ünnepkör sajátosságának hála,
még három alkalommal lehet részünk
ebben a rendkívüli élményben: december
7-én, 14-én valamint 21-én. A programokról bővebb információt az Új Kemenesalja
hátoldaláról, valamint a TV-Cell képújságáról és honlapjáról szerezhetünk.
»CSMI
kat. Tanulmányi ösztöndíjjal támogatja a
szociálisan rászoruló tanulókat, és minden
évben kiírja a Jónás–Szente pályázatot,
melyre az irodalomban, a tudományokban
és az egyéb művészeti ágakban jeleskedő
diákok neveznek be rendszerint. Az őszi
közgyűlésen a jelenlévők egyperces néma
felállással emlékeztek meg elhunyt társaikról, majd Fehér László polgármester beszámolt a városban történt fejlesztésekről.
Kiemelte a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő
mellett létesített új műfüves labdarúgópályát, melyet aznap adtak át a sportolóknak. A városvezető ismertette a fürdő
területén zajló fejlesztési munkálatokat,
élén az épülő négycsillagos szállodával
és kempinggel. Az egykori berzsenyis diákokat emlékeztette Celldömölk várossá
avatásának napjára, melynek 35. évfordulóját jövőre ünnepli Kemenesalja fővárosa.
A polgármesteri beszámolót követően a
közgyűlés megkezdte érdemi munkáját.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
vatalok működésébe. A pályaválasztás
előtt álló diákok hasznos információkat
kaptak az önéletrajzírás legfontosabb
szempontjairól, az álláskeresésről és a
pályakezdőknek nyújtható támogatási lehetőségekről. A program keretein
belül a járási munkaügyi központ kirendeltségének vezetője, a gyámhivatal,
a földhivatal, a járási állategészségügyi
és élelmiszerellenőrzési hivatal vezetője
is várta a munkájuk iránt érdeklődőket.
A nyílt napon a járási hivatal vezetője valamint a szakigazgatási szervek vezetői
rendkívüli fogadóórát tartottak és ezzel
egyidejűleg a rászorulóknak karácsonyi
játékgyűjtést is szerveztek.
»VZS
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Egy kellemes délután – Berzsenyi emlékének adózva
Idén is megrendezésre került iskolánkban, a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Iskolában,
az immár hagyománynak számító Berzsenyi és kora vetélkedő. Tanáraink
úgy döntöttek, hogy ebben az évben a
megyei intézményeknek szóljon a felhívás, különösképpen az ország azon
iskoláinak, akik Berzsenyi Dániel nevét
viselik. Így november 22-én délután
négy város – Marcali, Sopron, Szombathely és Celldömölk diákjai versenyeztek. A feladatokat nagyon sokszínűnek
és néha kissé nehéznek is találtam;
egyaránt igényeltek zenei, irodalmi és
történelmi tudást. A vetélkedőn végig
remek volt a hangulat, és a csapatok
kiegyensúlyozott állással, fej-fej mellett haladtak. Nekem legjobban a szónoki beszéd, a zenével és irodalommal
kapcsolatos feleletválasztós teszt tetszett. A kellemesen fárasztó verseny
végén Németh S. Katalin, Györéné Losoncz Andrea és Dózsáné Balogh Viola, a zsűri tagjai váltak főszereplőkké.

Már nagyon kíváncsiak és izgatottak
voltunk, de nem kellett sokat várnunk,
mert egy rövid tanácskozás után fény
derült az eredményekre is:
1. helyezett: Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola (csapattagok: Bakonyi Beatrix, Nagy Cintia,
Tóth Regina Krisztina, Ipsics Áron);
2. helyezett: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium (Marcali);
3. helyezett: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium
és Szakképző Iskola (Sopron);

4. helyezett: Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Szombathely).
A közösen eltöltött idő az iskolák számára az eredményhirdetéssel még
nem ért véget. Este a Vasvirág Hotelben, ahol a soproni és a marcali diákok
megszálltak, minden csapat bemutatta
az iskoláját. A prezentációk nagyon jól
sikerültek, remek hangulatban és felettébb gyorsan telt az idő. Még sokáig
beszélgettünk, és új ismeretségekre
tettünk szert. Másnap, szombaton, a
vendégek a Vulkán Parkot látogatták
meg, majd Egyházashetyén Zolnainé Nábrádi Györgyi megemlékezését
hallgatva szinte megelevenedett számunkra a költő képe.
A közös program a költő szülőházának
megkoszorúzásával ért véget, majd
egy finom ebédet követően utaztak
haza a vendégek.
Büszkék vagyunk arra, hogy Berzsenyi
nevét viseli az iskolánk, s hogy méltóképpen emlékeztünk meg a magyar
»TÓTH REGINA KRISZTINA 10. H
Horácról.

A cukorbetegség nem játék – a világnap is erre figyelmeztet
A Diabétesz Világnapját minden évben
Frederick Banting, az inzulin egyik feltalálójának születésnapján, november
14-én ünnepeljük. Idén először a Kemenesaljai Szív-, Érrendszeri- és Cukorbetegekért Alapítvány is csatlakozott a
nemzetközi világnaphoz. November 16án, a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban szűrőprogramokkal és
szakmai előadásokkal hívták fel a figyelmet arra, hogy a cukorbetegséggel
– kellő odafigyeléssel – együtt lehet élni.
„A cukorbetegség korunk világjárványa.
Világszerte mintegy 250 millió ember él
ezzel a betegséggel, és legalább ugyanennyien lehetnek, akik nem tudnak arról, hogy cukorbetegek. Számuk évente
kb. 7 millióval növekszik, ami azt jelenti,
hogy egy nemzedék alatt megduplázódik
az érintettek köre” – tárta fel a valóságot
dr. Várbíró Mária, belgyógyász főorvos a
cukorbetegségről tartott előadásában.
A Diabétesz Világnapja alkalmából szervezett rendezvényt a 77 Elektronika Kft.
által kiírt pályázaton keresztül bonyolította le a Kemenesaljai Szív-, Érrendszeri- és
Cukorbetegekért Alapítvány. Fehér László
megnyitó beszédét követően a meghívott
szakorvosok tartották meg előadásaikat,
ami nagy érdeklődés mellett, teltházas
közönség előtt zajlott. A diabétesz kiala-

kulásáról és ismérveiről dr. Várbíró Mária
beszélt a hallgatóságnak, a kór szövődményeként jelentkező idegrendszeri károsodásról pedig dr. Hegyi Judit főorvos
tartott előadást. Dr. Krizmanich Mária
belgyógyász-kardiológus osztályvezető
főorvos a betegség kardiológiai vonatkozásairól szólt, dr. Hettmann Károly belgyógyász pedig a leggyakrabban előforduló,
kettes típusú cukorbetegséggel kapcsolatos tudnivalókat mondta el. A szakorvosok
felhívták a figyelmet arra, hogy rendszeres önellenőrzéssel, helyes táplálkozással
és a fizikai aktivitás fokozásával a cukorbetegség kialakulása megelőzhető.
Az egész napos rendezvény során a művelődési központ aulájában lehetőség volt
vércukor- és vérnyomásmérésre, illetve a
végtagi idegkárosodás szűrésére. Zámbó
Ferenc, a Kemenesaljai Szív-, Érrendszeriés Cukorbetegekért Alapítvány elnöke elmondta, ha lehetőségük lesz rá, jövőre is
szerveznek programot a világnapra, szeretnék, ha minél több emberben tudatosodna, hogy a cukorbetegség nem játék.

A rendezvény támogatói voltak: Celldömölk Város Önkormányzata, Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár,
TV-CELL, Új Kemenesalja, 77 Elektronika
Kft. Budapest - Dr. Hidvéginé Kovács Annamária, Sanofi Aventis Zrt. Budapest,
Roche Magyarország Kft. Budapest, BENU
Gyógyszertár Celldömölk, Kiscelli Patika
Celldömölk, Szent Márton Gyógyszertár
Celldömölk, Egészségvédelmi Egyesület
Csögle, Cellmankó Bt., Kemenes és Fia e.ü.
Szaküzlet, Deé Janics Zita, Szezám Ajándék Üzlet, Kocsis Zsoltné Anikó zöldség-és
gyümölcskereskedő, OFOTÉRT Szaküzlet,
PAPIRUSZ Kft., Pölöskei Ferenc édességkereskedő Pápa, Rozmán Ajándékbolt. »VZS

Nyeremény
A 17. lapszám nyertese: Horváth
Lászlóné, Celldömölk, Gábor u. 21.
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Projekttalálkozó Szlovákiában
A 2013/2014. tanévben a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola diákjai és tanárai
tovább kutatják a történelmi kereskedelmi útvonalak városra és régióra kifejtett hatását, jelentőségét. Az
Egész életen át tartó tanulás program
COMENIUS alprogramjában megvalósuló Iskolai együttműködések projektjének német, litván, szlovák és
magyar résztvevőit szeptemberben a
szlovák, októberben a német partneriskola látta vendégül.
2013. szeptember 24–27. között iskolánk
öt diákja és három pedagógusa vett részt
az 5. projekttalálkozón a szlovák fővárosban, Pozsonyban. Az első nap Pozsony
felfedezésével és ismerkedéssel telt. A
találkozó második napját Szomolányban
töltöttük. Idegenvezető segítségével
történelmi időutazást tettünk az Erdődy,
valamint Pálffy családok birtokában lévő
várkastélyban. Megtekintettük a helytörténeti múzeum kiállítását, ahol számos,
a kereskedelem során használt eszközzel

találkozhattunk. Harmadnap Körmöcbányára kirándultunk, ahol megtudtuk,
hogy a települést 1328. november 17én Károly Róbert szabad királyi várossá
nyilvánította. Az általa alapított, napjainkban is működő, világhírű pénzverdében verték 1335-től a híres aranyforintot.
Körmöcbányai tartózkodásunk alatt megnéztük a 13–15. században épült várat is,
a város legismertebb műemlékét.

A só úton és a római úton jártunk
Október 20–24. között a traunsteini
partneriskola látta vendégül a Comenius-projekt résztvevőit. Nagy izgalommal
készülődtünk a találkozóra, indulás előtt
áttanulmányoztuk a programot, filmet
néztünk a találkozó helyszíneiről, Münchenről és Salzburgról.
Öt diák és három tanár indult útnak Németországba. Késő délután elsőként érkeztünk meg a Ruhpoldingban található
ifjúsági szálláshelyre. Különös élmény
volt a Mondák útjának felfedezése, hiszen a tanárnő tolmácsolásában a környék legendáival ismerkedtünk meg.
Este a „Gasthof zur Post” tradicionális
bajor éttermében német ételspecialitást
kóstolhattunk meg, miközben jó alkalom
kínálkozott az ismerkedésre. Hétfőn a
bajor tartományi fővárosba, Münchenbe
utaztunk. Németország harmadik legnagyobb városát 1158-ban Oroszlános
Henrik herceg alapította, aki a Salzburgból, illetve Bad Reichehallból Münchenen
keresztül Svájcba tartó sószállítmányok
után vámot szedett, melyek gazdag jövedelemhez juttatták. Megtekintettük a
város nevezetességeit: a Miasszonyunk
templomát (Frauenkirche), a neogótikus
Új Városházát (Neues Rathaus) – meghallgatva a híres harangjátékot –, a Régi
Városházát (Altes Rathaus), a Péter temp-

lomot (Peterskirche), melynek tornyából
csodálatos kilátás nyílt a városra. Délután
a Residenzben, a bajor hercegek, választófejedelmek és királyok kastélyában idegenvezetővel tettünk időutazást, melyet
a csodálatos rokokó színházban (Cuvilliés-Theater) fejeztünk be.

Kedden a diákok vegyes csoportokat alkotva geocaching-túrán vettek részt, ahol
a csapatoknak megadott földrajzi koordináták alapján GPS eszközzel traunsteini
helyszíneket kellett felkeresniük. A feladatot több-kevesebb sikerrel minden
csoport teljesítette, a végén a kút (Brunnen) szó betűit kellett összerakni a csapatoknak. Ebéd után Traunstein legrégebbi
sörfőzdéjében, a Hofbräuhaus Traunsteinban a sörfőzés folyamataival ismerkedtünk. A finom nedűt természetesen meg

Délután Selmecbányán folytattuk utunkat. Először a Szabadtéri Bányászati
Múzeumba látogattunk el. A múzeum
külszíni területén bányaberendezések,
aknaházak, Szlovákia geológiai térképe
és tanösvény tárult elénk. Ezután, a mintegy másfél órás földalatti barangolás
során megtudtuk, milyen eszközökkel,
módszerekkel és milyen körülmények
között dolgoztak a bányászok a 17-től
a 20. századig annak érdekében, hogy
felszínre kerülhessen az arany és az
ezüst. Ezt követően az egykori Magyar
Királyság egyik legjelentősebb bányavárosába, Selmecre indultunk, ahol a középkorban Magyarország legfontosabb
ezüst- és aranybányái voltak.
A találkozó utolsó napját az iskolában
töltöttük. A partneriskolák képes beszámolóban adtak számot arról, hol tartanak projekttevékenységeikkel. Ismét
jól éreztük magunkat Pozsonyban és
környékén. A történelem órán hallottak
felelevenedtek a kirándulások egyes
helyszínein, a közös esti programok,
étkezések jó lehetőséget kínáltak arra,
hogy jobban megismerjük egymást.
Köszönjük a szervezőknek a sok szép él»ILCSIK BENCE, SOÓS ANDREA
ményt!
is lehetett kóstolni. Az estét Lauterben, az
egykor az ún. középső só út mentén vámszedőhelyként működő (959-től 1245ig) település éttermében töltöttük, ahol
nagy örömünkre Dietlinde Bösl tanárnő
is csatlakozott hozzánk. Szerdán vonatra, majd buszra szálltunk és a Chiemsee
partján található Seebruckba kirándultunk. Megtudtuk, hogy a településen a
régészek Bedaium római kori támaszpont
maradványait találták, mely egykor a
Pannonia tartomány szomszédságában
található, Noricum tartományhoz tartozott. Az itt élő rómaiak i. sz. 50-ben a
folyó és a tó torkolatánál hidat építettek,
mely közlekedési csomópontként szolgált
az Inn és a Salzach folyók között, ezen keresztül vezetett a Salzburgot Augsburggal
összekötő római út. Római legionáriusnak
öltözött idegenvezetőnkkel felkerestünk
egy római kori épületet. A tárlatvezetés
második részében a múzeum munkatársa
részletesen beszámolt a római kori ásatások helyszíneiről. Kora délután az 1626
méter magasan található Rauschbergre
kirándultunk. A találkozó utolsó napján,
csütörtökön az iskolában gyülekeztünk,
majd Salzburgba, Mozart szülővárosába,
a só út kiindulópontjához utaztunk. A
város nevezetességeit csodaszép időben
fedezhettük fel. A tartalmas napot a Getreidegassen és a Salzach folyó partján
tett sétával zártuk.
»ORSÓS VIKTÓRIA, SOÓS ANDREA
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El Camino – Az út, ami hazavisz
Papp János az El Caminóról tartott
felejthetetlen élménybeszámolót
november 19-én a Kemenesaljai
Művelődési Központ Kresznerics
Ferenc Könyvtárában. A 900 kilométeres úti élményről egy könyv is
készült, amit teltházas előadóesten
mutatott be a világjáró színész.
Vannak, akik kíváncsiságból, mások
kalandvágyból, megint mások a lelki
megújulás miatt vágnak neki az ősrégi
zarándokútnak, a spanyolországi El Caminónak. Papp János azt mondja, háromféle ember létezik: egy, aki járta, egy, aki
járja és egy, aki járni fogja az El Caminót.
A vándorszínész 2005-ben feleségével
karöltve nézett szembe a 900 kilométeres táv kihívásaival. Hogy miért is indult el? Erre valójában útközben jött rá.
„A zarándokirodák megkérdezik, hogy
milyen indíttatásból indul el valaki az
úton. Feleségemmel a lelki megtisztuláshoz és a sporthoz tettünk egy x-et a felso-

Programajánló
Karácsonyi meglepetés
programok
2013. december 14−én (szombat)
09.00-13.00 óra
Ajándékvásár – kézműves termékek, fajátékok, könyvek, ajándéktárgyak, karácsonyi díszek,
édességek és minden egyéb más az
ünnephez kapcsolódó meglepetés
10.00-13.00 óra
Karácsonyi játszóház – ajándéktárgyak, ünnepi csomagolások készítése
2013. december 21−én (szombat)
15.00 óra
A Három Tenor a KMKK Art Moziban
2013. december 22−én (vasárnap)
15.00-18.00 óra
Adventi versmondó verseny
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Jelentkezés és információ
kmk@cellkabel.hu, 95/779-302
telefonon vagy személyesen az intézményben
www.kemenesaljamuvhaz.hu

rolt lehetőségek közül. De nagyon hamar
kiderült, hogy az út mindent tud…”
30 nap 30 kilométer. Számokban kifejezve erről szól a Szent Jakab-út. Valójában
azonban ennél többről van szó. Az El
Camino nemcsak megtett kilométereket
jelent, hanem egy belső utat, mely hazavisz. „Az egyedüllét, a csönd módot ad
arra, hogy az ember sok tisztázatlan dolgot végiggondoljon. Én az édesanyámmal való meglehetősen ellentmondásos
viszonyomat tettem helyre, pontosab-

ban csak félig, mert ahhoz, hogy a végére járjak ennek a történetnek, kellett
egy másik hosszú út az Északi-sarkkörön
túl” – mesélte Papp János. „Az El Camino
fizikailag nem okozott számunkra nagy
nehézséget, persze azért harminc nap
gyaloglás pihenő nélkül komoly megterhelést jelent. Nekünk nem volt gondunk
azzal, amivel a zarándokok 95%-a küzd,
a vízhólyagokkal. A fáradtság mindenhol fáradtság, bárhol gyalogol az ember.
Mégis megéri végigcsinálni, mert mindenért kárpótol az a gazdagság, amit maga
az út ad” – mondta a világjáró színész.
Az El Caminóval nagy vándorlások sorozata kezdődött el az ő és a felesége
életében. Papp János azt mondja, régi,
kérges talpú turisták a párjával. Jártak
már a Lappföldön, Japánban, Írországban,
megmászták a Himaláját, a legnagyobb
kihívást azonban a perui Alpok-túra jelentette a vándorlások sorában. És ami a
legjobb, hogy mindig vannak újabb terveik. Ki tudja, lehet, hogy az Alpokat, az
Appalache-hegységet vagy Madagaszkárt célozzák meg legközelebbi kalandozásuk alkalmával.
»B-VZS

„A könyvtár honlapja a holnap könyvtára”
A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár első alkalommal szervezett
szakmai napot a községi könyvtárosok részére. A konferencia fő témája
a Vas megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működése volt.
2013-tól új keretek között, a megyei
könyvtár égisze alatt működik a községi
könyvtárak ellátása. Az új rendszer célja, hogy a kisebb településeken élők is
hozzájussanak mindazokhoz a könyvtári
szolgáltatásokhoz, amelyek a megyeszékhelyen, nagyobb városokban élők
számára ma már természetesek. Vas
megyében 194 önkormányzat kötött
könyvtárellátási megállapodást a Berzsenyi Dániel Könyvtárral. Pallósiné dr.
Toldi Márta, a megyei könyvtár igazgatója elmondta, hogy a szerződésben a
települési önkormányzatok vállalták a
könyvtáraik működéséhez szükséges
személyi, tárgyi, technológiai feltételek
biztosítását. A megyei könyvtár pedig
– a városi könyvtárak szakmai közreműködésével – a rendelkezésre bocsátott állami támogatással, széleskörű
szolgáltatáskínálat kialakítására vállalt
kötelezettséget. Hangsúlyozta azt is,
hogy a községi könyvtárosok feladata a
könyvtárhasználat élénkítése, az olvasók érdeklődésének felkeltése, és igé-

nyeik eljuttatása a megyei könyvtárhoz.
A szakmai napon bemutatásra került a
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának megújult honlapja is (www.cellbibl.
hu). A folyamatosan frissülő internetes
felületen egyre gazdagabb tartalomszolgáltatás épül ki. A Kemenesaljai
Életrajzi Lexikon és a Kemenesaljai Digitális Könyvtár mellett, olyan digitalizált
anyagok is megtalálhatók a weboldalon, melyeknek térségi jelentősége
van, és amit bárki bármikor használhat.

A webstatisztikák is alátámasztják, hogy
az olvasóközönség körében egyre jobban hódít az online könyvtárhasználat
– mondta Németh Tibor könyvtárvezető,
aki így búcsúzott a szakmai nap résztvevőitől: „A könyvtár honlapja a holnap
könyvtára.”
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
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DEKRA Akademie
NÉMET idősotthonok
megbízásából olyan
érettségizett munkavállalókat keres,
akik megfelelő szakképesítéssel szívesen
dolgoznának Németország területén.
NYELVI ÉS INGYENES SZAKTANFOLYAMOK,
BIZTOS MUNKALEHETŐSÉG! A részletekről
érdeklődjön: 96/529-621, laszlo.kollath@
dekra-akademie.hu AL-0088 Nysz: 07-0190-05
Munkaközv. szám:
V-M-001/43/2013-875
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Mit kívánna a Mikulástól?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTó: BARANyAI-VAJDA ZSUZSA

Fülöp
Dominika

Most elsősorban azt kívánnám
a Mikulástól, hogy olyan tanulmányi eredményem legyen
félévkor, amivel felvesznek
abba az iskolába, ahova menni szeretnék továbbtanulni, és
miután bejutottam, ott is sikeres legyek. Természetesen a
családomnak, szeretteimnek,
barátaimnak és magamnak jó
egészséget kívánnék, mert ez
a legfontosabb. Legyen szép
telünk, és karácsonykor lehetőleg essen a hó, hogy tudjunk szánkózni, hógolyózni a
téli szünetben. Mivel nagyon
szeretek lovagolni, igazán tudnék örülni egy saját lónak is.

Szûrszabó
Edit

Hosszú
Dóra

Horváth
Panna

Ha kívánhatnék a Mikulástól,
azt szeretném, hogy sose legyek szomorú, és minél tovább
éljek jó egészségben. Ezt természetesen a családomnak,
barátaimnak is kívánom. Ha
kérhetnék, azt is szeretném,
hogy jó jegyeket kapjak az iskolában, és majd, ha továbbtanulásra kerül a sor, sikerüljön
oda mennem, ahova szeretnék.
Show-táncra járok, jó lenne, ha
a soron következő versenyeken
sikeresen szerepelnénk majd.
Ha tárgyi dolgokban gondolkodom a Mikulás kapcsán, örülnék egy új telefonnak és még
egy kutyának.

Most azt kívánnám a Mikulástól, hogy sikerüljön Celldömölkön megfelelő lakást találni,
hogy végre összeköltözhessünk
a párommal. Legyünk egészségesek, és egy boldogabb év
kezdődjön január elsejétől. Magamnak még azt is kívánom,
hogy sikerüljön megszereznem
a jogosítványt, mert most ez
van folyamatban. Lényegesnek
tartom még azt is, hogy ebben
az elanyagiasodott világban az
ünnep ne az ajándékokról, hanem a szeretetről szóljon, és az
emberek kerüljenek közelebb
egymáshoz, szűnjön meg az
ellenségeskedés.

Ha tényleg lehetne kívánni,
én mindenekelőtt jó egészséget, és biztos jövőt szeretnék,
ebben ugyanis minden fontos
benne van. Munkahely, anyagi stabilitás, és a kilátástalanság megszűnése. A világban
pedig nagyobb szeretetre,
egymásra figyelésre, toleranciára, és egyetértésre lenne
szükség. Ne a pénz körül forogjon minden, így a közelgő
ünnepek se. Jöjjön vissza a
karácsony igazi varázsa, ne
legyen pusztán kötelező jellegű, és legyen értéke például
a saját kezűleg készített ajándékoknak is.

Mozimûsor-ajánló 2013. december

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

VETÍTÉS IDÔPONTJA

Mocsok (Filth)

FILM CÍME

18

2013. 12. 02-04., 17.00 és 19.00

magyarul beszélő, thriller, 97 perc, 2013

Mocsok (Filth)

18

2013. 12. 05., 17.00

magyarul beszélő, thriller, 97 perc, 2013

Az éhezők viadala Futótűz

16

2013. 12. 05-07., 19.00

feliratos, sci-fi, 146 perc, 2013

Mikulás mentőakció 3D

6

2013. 12. 06-07., 17.00

magyarul beszélő, animációs film, 84 perc, 2013

Coming Out

12

2013. 12. 09-11., 17.00 és 19.00

magyar vígjáték, 96 perc

Coming Out

12

2013. 12. 12., 17.00

magyar vígjáték, 96 perc

A hobbit: Smaug pusztasága 3D

12

2013. 12. 12-18., 19.00

magyarul beszélő, fantasy, 2013

Derült égből fasírt 2. –
A második fogás 3D

6

2013. 12. 13-14., 17.00

magyarul beszélő, animációs film, 105 perc, 2013

Fiatal és gyönyörű

18

2013. 12. 16-18., 17.00 és 21.00

feliratos, dráma, 95 perc, 2013

Fiatal és gyönyörű

18

2013. 12. 19., 17.00

feliratos, dráma, 95 perc, 2013

Thor: Sötét világ 3D

12

2013. 12. 19-21., 19.00

magyarul beszélő, akció, 120 perc, 2013

2013. 12. 20-21., 17.00

magyarul beszélő, animációs film, 75 perc, 2012

Pinokkió

EGYÉB TUDNIVALÓK

NAGY FILMES ÉV VÉGE
Jégvarázs 3D

6

2013. 12. 27-28., 17.00

magyarul beszélő, animációs film, 2013

Jégvarázs 3D

6

2013. 12. 29., 15.00

magyarul beszélő, animációs film, 2013

47 Ronin 3D

12

2013. 12. 27-28., 19.00

magyarul beszélő, fantasztikus kaland, 118 perc, 2013

47 Ronin 3D

12

2013. 12. 29., 17.00

magyarul beszélő, fantasztikus kaland, 118 perc, 2013
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Továbbra is veretlenül Szoros küzdelmek vegyes eredménnyel
CVSE-SWITELSKY-WEWALKA – PTE-PEACKalo-Méh 5:5
Extra Liga asztalitenisz-mérkőzés
Párosok: Fazekas-Nagy, Lakatos-Pázsi : 3:1
Egyéni mérkőzések: Szita - Dudás: 2:3;
Nagy - Lakatos: 1:3; Fazekas – Pázsi: 3:1;
Szita - Lakatos: 2:3; Nagy – Pázsi: 2:3; Fazekas-Lakatos 3:0; Szita-Pázsi: 0:3; Nagy-Dudás: 3:2.
Fordulatokban gazdag mérkőzésen, Fazekas Péter vezérletével sikerült megőrizni
a hazai (idegenben is veretlen csapatunk)
veretlenséget. A pécsi visszavágótól függ,
hogy ez az eredmény mit jelent a bajnokság végeredménye szempontjából.
NB II-es asztalitenisz mérkőzés
CVSE-SWITELSKY-WEWALKA II. –
Esztergom ASE 13:5
Németh Péter 4; Ölbei Péter 3; Teket Attila
2, Lukács Balázs 2; valamint az Ölbei-Teket
– Németh-Lukács párosok.
A hazai csapat könnyed győzelmet ért el.
NB III-as asztalitenisz mérkőzés
CVSE-SWITELSKY-WEWALKA IV. –
SZAK-Sportiskola 10:8
Tamás László 3; Balázs Gyula 3; Csupor Máté
2; Szabó Ferenc 1; Tamás-Balázs páros; illetve Ihász Máté 3; Nagy Martin 2; Soós
Barnabás 2; Ihász – Nagy-Martin páros.
Nagy küzdelemben sikerült otthon tartani
a két pontot a celli csapatnak.

BC Olad (Szombathely) – CVSE KSZ
63-46 (17-11, 8-11, 20-17, 18-7)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 8. forduló
Vezette: Esztergályos, Sütő.
CVSE KSZ: SZABó 20/3, Gaál 8/3, Orbán
8, Rozmán 3, Csói 2. Csere: Lang S. -,
Lang Z. -, Hérincs 5. Játékos-edző: Csói
Gábor.
Edző: Nem játszottunk rosszul, de egy
ilyen jó csapat ellen több kell ennél. Boszszantó volt, hogy amikor már-már kivédekeztük a támadásaikat, rendre betaláltak
egy triplával. Ennek ellenére, csak az utolsó 6 percben dőlt el a mérkőzés kimenetele. A végjátékokban javulnunk kell.
CVSE KSZ – SzoESE (Szombathely) 54-51
(12-7, 9-11, 16-22, 17-11)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság, 9. forduló
Vezette: Bognár, Pál.
CVSE KSZ: Szabó 17, GAÁL T. 7/3,
Hérincs 2, ORBÁN 17, Csói-. Csere: Lang
Z. 3/3, NÉMETH 2, Lang S.-, Szóka-, Rozmán 6. Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Nagy iramú és látványos mérkőzést játszottunk, melyet mindkét csapat megnyerhetett volna. Az, hogy mi
hoztuk el a két pontot, főleg csupaszív
játékunknak köszönhető, de az is hozzá
tartozik, hogy ellenfelünk gyengén büntetőzött. Gratulálok az egész csapatnak.
U16-os eredmény:
Celldömölki Titánok – Pápai KC 42-59
Regionális kadett (U16) kosárlabda-bajnokság 7. forduló
CVSE: Kovács K. 3/3, Tóth 4, Piri 2, LANG
D. 25, Kovács Á. 2. Csere: Nagy 2, Orbán
-, Domonkos-, Jagodich, Kovács B. 4.
Pápai KC - Celldömölki Titánok 52-40
Regionális kadett (U16) kosárlabda bajnokság 8. forduló

Megérdemelt győzelem a lányoknál
CVSE-Vulkánfürdő – Dr. Lupo Büki Tk
26-16 (13-9) 120 néző
CVSE: BALOGH – FREIBERGER 8, SZOMORKOVITS L. 6, VLASICH 1, GEIGER, SZOMORKOVITS A. 6, SEBESTyÉN 1 – Szabó, Fülöp,
FÜZFA 1, Göcze 2, Bagics 1, Németh.
Vezette: Andorka – Varga.
Az első percek kiegyenlített játéka után
a félidő közepére meglépett a Cell 8-4re, és tartotta előnyét a szünetig. Fordulás után bent ragadt az öltözőben a

Bük és Freiberger 5 góljával 5 perc alatt
eldöntötte a meccset a játék minden
elemében jobban teljesítő CVSE.
Rozmán Gergő: Mindent megvalósított
a csapat, amit kértem, gratulálok a lányoknak.
Sárvár – CVSE-Vulkánfürdő 29-32 (14-14)
CVSE: Balogh – FREIBERGER 6, SZOMORKOVITS L 13, GEIGER, VLASICH 1, SZOMORKOVITS A. 4, Sebestyén – SZABó, Füzfa 1,

CVSE: Kovács K. 7, Tóth 2, Piri 8, LANG D.
17, Kovács Á. 4. Csere: Nagy -, Orbán -,
Domonkos-, Jagodich 2, Kovács B.Edző: Csói Gábor
Teremgondok miatt mindkét mérkőzést
Pápán játszottuk. Kíváncsi vagyok, itthon nyertünk volna-e, mert nem voltunk messze a sikertől idegenben sem.
Egymás után két meccset játszani még
a felnőtteknek is megterhelő. Szép teljesítmény volt mindkét csapattól.
Celldömölki Titánok – Kanizsa KK 41-99
Regionális kadett (U16) kosárlabda bajnokság 9. forduló
CVSE: Kovács K. -, Tóth -, Piri 3, LANG D.
30, Szabó -. Csere: Nagy -, Kelemen 2,
Domonkos 2, Jagodich 2, Kovács B. 4.
Edző: Csói Gábor.
A Kanizsa kilencese kimagaslott a mezőnyből, egymaga 59 pontot dobott, ami
eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. Ennek ellenére közelebb kerülhettünk volna
ellenfelünkhöz, ha kevesebb labdát adunk
el. Néhányszor már egész tetszetős akciókat vittünk végig, ezekből kellene több a
szombati Zalaegerszeg elleni mérkőzésen.
ZTE KK – Celldömölki Titánok 101-30
Regionális kadett (U16) kosárlabda-bajnokság 10. forduló
CVSE: KOVÁCS K. 8/3, Tóth 2, LANG
18/3, Piri-, Kovács B. 2. Csere: Domonkos -, Pethő -.
Edző: Csói Gábor.
A bajnokságot már megnyerő ZTE ellen
alapból nem volt esélyünk szoros mérkőzést játszani, ráadásul több játékosunk
inkább a vásárlást választotta a bajnoki
találkozó helyett. Remélhetőleg a jövőben
nemcsak a dobószázalékunk fog növekedni, hanem a felelősségtudatunk is. A jelenlévők nagyot küzdöttek, többen csere
nélkül teljesítették a 48 percet, ami egy
felnőtt játékosnak is a becsületére válna.
GŐCZE 6, Bagics 1, Fülöp, Németh.
Felváltva estek a gólok a meccs elején,
majd meglépett 4 góllal a Cell (14-10),
de a hazai pálya minden előnyét élvező
Sárvár kiegyenlített a félidőre. Fordulás
után is szoros maradt az eredmény, és
a kevesebbet hibázó Cell kiküzdötte a
győzelmet, pedig 10 kiállítást ítéltek ellenük, így még értékesebb a győzelem.
Rozmán Gergő: Ma sok mindent kibírtunk, lelkileg erősek maradtunk végig,
és megérdemelten győztünk a lejtős sárvári színházban, vagyis sportcsarnokban.
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Bajnok teljesítménnyel a harmadik helyen
Kemenesalja – Celldömölk 2-4 (1-1)
Vönöck, 200 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 15. forduló 2013. november 23.
Vezette: Kovács Gergely (Sziber Tamás, Nárai Marianna).
Kemenesalja: Novák – Belegrai, Veszprémi
Á., Princzes, Erdélyi – Iker (Veszprémi M. 72.
p.), Kovács Krisztián, Kóbor, Kovács Kristóf –
Dénes (Németh R. 65. p.), Dobány.
Edző: Nagy István.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Györkös,
Lendvai (Enyingi Marcell 74. p.) – Mógor
(Gaál 65. p.), Szuh, Enyingi Márk (Németh J.
56. p.), Manganelli (Megyesi 85. p.) – Boda
(Baranyai 68. p.), Győri. Edző: Hegyi László.
Góllövő: Dobány Gábor (39. p.), Kóbor Tamás (59. p.), illetve Manganelli Zsolt (25.
p.), Boda Péter (62. p.), Győri Gergely (67.
p.), Gaál Gyula (93. p.).
Előmérkőzés: Kemenesalja U21 – CVSE U21
0-2 (0-0) G.: Hajas Máté, Virág Martin. Végig nyílt mérkőzésen az utolsó negyedórában lőtt két góllal sikerült két vállra fektetni
az élmezőnyhöz tartozó hazaiakat.
A két évvel ezelőtti bajnokságban játszott
utoljára egy osztályban a két csapat, akkor a
Cell bajnok lett, a Kemenesalja kiesett. Aztán
jött egy kínos évadja a Cellnek, amikor sokáig a kieső zóna fenyegette a csapatot és jött
egy sikeres évadja a Kemenesaljának, amikor
is ugyan nem bajnokként, de sikerült visszakapaszkodniuk az első osztályba. Most tulajdonképpen mindkét csapat féléve sikeresnek
mondható, a Cell a harmadik helyen áll és a
Kemenesalját sem fenyegeti a kiesés réme
közvetlenül, főleg ha majd minden csapat ellen ilyen motiváltan játszik, mint ezen a helyi
rangadón. Mert lehet eső, fújhat a szél, süthet
a nap, egy Vönöck-Celldömölk találkozó mindig tartogat izgalmakat. Nem volt ez másképp
most sem, kemény, de sportszerű mérkőzés,
nagy fordulatokkal, vitát gerjesztő bírói ítéletekkel, szép és szerencsés gólokkal. Miért,
ha nem ezekért érdemes focimeccsre járni.
A mérkőzés elején a szokásos koreográfia,
szinte csak a hazaiak térfelén van a játék, de
gólveszély nem alakul ki. Aztán, ahogy múlik
az idő, a Vönöck felbátorodik, egyre többet jön
előre, sőt ha kicsit nyugodtabban játsszák meg
az utolsó passzokat, meglepetést is okozhatI M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

nának már a mérkőzésnek ebben a fázisában
is. De nem, az erő és a lendület Manganelli
Zsolttal van, aki Győri labdájával lép ki és kilövi a jobb sarkot. Hátra lehetne dőlni, ha nem
lenne igen hideg és nem eredne meg az eső,
hiszen 1-0-ra már ötször győztünk idén, miért
lenne ez most másképp – gondolhatnánk, de
az örökifjú Dobány Gábor elrontja az örömöt.
Egy Kovács Kristóf-Iker kombinációt ő követi le
a legjobban és öt méterről a celli hálóba lő.
Végtelen az öröm Vönöckön, jöhet az öltöző
melegében a fogadkozás, hogy most aztán
tényleg és csak azért is. Erősíti ezt az érzést Kóbor Tamás gólja, akinek jó húsz méteres lövése
megpattan egy védőn, így újra egy kupacban
lehetnek a játékosok és a kispad. De visszavolt még egy jó félóra és egy jó Celldömölknek ennyi elég volt ahhoz, hogy visszaállítsa a
világ rendjét. Először Boda Péter a leshatárról
kilépve egalizálta az eredményt, majd öt perccel később élesen belőtt labdáját Győri Gergely
mindenkit megelőzve pörgette azt a hálóba.
Az előny újra itt, a dac és a fogcsikorgatás újra
ott. Következik a mindent egy lapra mutatvány,
de csaknem sikerül egyenlíteni, pedig egyszer
még a vendéghálóban is táncol újra a labda,
igaz, már jóval a jogos bírói sípszó után. Jöhet
a slusszpoén, Németh József lövésébe még
hely
1.

csapat
SÁRVÁR FC

beleérnek, a labdát utolérő Gaál Gyula nyakán egy védővel elcsúszik, de így is beleérve
a labdába, az átjut a gólvonalon. Középkezdés
még van, folytatás azonban már csak tavaszszal, hirdeti ki az ítéletet a bírói hármas sípszó. Végezetül jöjjön egy kis játék a számokkal.
A vönöcki együttesben a legidősebb (Dobány
Gábor) és a legfiatalabb játékos (Veszprémi
Ádám) között 31 év a korkülönbség, ráadásul
mindketten meghatározó mezőnyjátékosok,
ami azért nem mindennapi még ezen a szinten
sem. Az őszi szezon értékelésére még visszatérünk a hosszú téli szünet alatt (hú, három hónap), előzetesen azért egy-két szám. 39 pontot
gyűjtött az együttes ősszel, ami egy ponttal
több, mint abban az évben, amikor bajnokok
lettünk. Akkor az a pontszám egyben kilenc
pontos előnyt jelentett félévkor, most ketten is
előttünk vannak, a Sárvár három és a Répcelak
két ponttal. Bajnokságot érő teljesítmény volt
tehát ez az első féléves sorozat, de könnyen
lehet, hogy most még ez a mutatvány is kevés lesz az aranyéremhez. Ugyanakkor a két
volt NB III-as középmezőnyhöz tartozó csapat
tavasszal vendégként lép fel a Kolozsvár utcában, ami idén ősszel igazi oroszlánbarlang volt,
hét meccsből hét győzelem. Már alig várom a
»DOTTO
folytatást...
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6.

URAIÚJFALU SE

15

8

1

6

27

31

-4

25

7.

MAGyARSZECSŐD SE.

15

7

2

6

26

20

6

23

8.

VASVÁR VSE.

15

6

4

5

24

22

2

22

9.

BÜKI TK

15

5

1

9

21

39

-18

16

10.

KEMENESALJA FC

15

5

0

10

27

41

-14

15

11.

VÉP VSE

15

4

3

8

26

32

-6

15

12.

HALADÁS VSE

15

4

2

9

19

29

-10

14

13.

RÁBAPATyI KSK.

15

3

3

9

17

38

-21

12

14.

KŐSZEGI SK

15

2

3

10

11

43

-32

9

15.

KEMENESMAGASI SE.

15

1

6

8

13

41

-28

9

16.

SZENTGOTTHÁRD VSE.

15

1

2

12

10

37

-27

5
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AZ INFLUENZA MEGELŐZHETŐ!
Novembertől ismét kérhető a háziorvosoktól a hazai gyártású influenza elleni védőoltás. A vakcina a H1N1, továbbá a
H3N2 altípusú influenza A és az influenza B vírus törzsei ellen
nyújt védelmet. A védőoltással nemcsak magunkat, hanem
környezetünket is védjük a fertőzéstől, beadatása ezért mindenkinek ajánlott.
Kockázati csoportok, akik számára a védőoltás térítésmentes:
• Hat hónaposnál idősebb krónikus betegek, 65 éves kor fölött
az egészségesek is.
• Várandósok, gyermekvállalást tervezők. A várandós nőknél
gyakoribb lehet a súlyos lefolyású influenza, ezért számukra idén is különösen fontos az oltás, amely elölt vírust tartalmaz, biztonságos és hatásos. A vakcina beadása (akár a
tervezett várandósság előtt is) nemcsak a várandós nőt védi,
hanem születés után még körülbelül fél évig a gyermek is
védett lesz.
• Egészségügyi intézmények, szociális intézmények dolgozói,
ill. ápoltjai.
• Sertés-, baromfiágazatban dolgozók, az emberi és állati vírusok keveredésének megelőzése céljából.
• Hivatalokban ügyfelekkel foglalkozó dolgozók.

Az influenzát vírus okozza. A vitaminok szedése és az immunrendszer erősítése természetesen hasznos, de a betegség
megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. Néhány
jó tanács, hogy tovább csökkenthessük a megbetegedés kockázatát addig is, míg megkapjuk az oltást:
• Ne köhögjünk, tüsszentsünk mások felé (tegyük ezt zsebkendőbe), kerüljük a mások „arcába belebeszélést”, influenzaszezonban lehetőség szerint maradjunk távol a zsúfolt
helyektől, tömegrendezvényektől. Gyakran mossunk kezet,
tömegközlekedési eszközökön, nyilvános helyeken viseljünk
kesztyűt, fölöslegesen ne nyúlkáljunk az arcunkhoz! Az üzletekben ne fogdossuk össze a pékárut és egyéb csomagolatlan élelmiszereket!
• Igyunk gyakran meleg teát. Párásítsuk a levegőt, ugyanis
a fűtés miatt kiszáradt nyálkahártyákon a kórokozók könynyebben megtelepednek. Szellőztessünk gyakran, párologtassunk illóolajokat (pl.: citromfű, menta, eukaliptusz)!
Vírusölő, légzéskönnyítő hatásuk van.
• Hosszas hidegben tartózkodás után vegyünk egy forró fürdőt, vagy lábfürdőt. Aki teheti, járjon szaunázni. Váltott
hideg-melegvizes zuhanyozás szintén jótékony hatású. Öltözködjünk az időjárásnak megfelelően, ne felejtsük otthon
a sálat, kesztyűt!
Az influenza védőoltással kapcsolatban további információért
forduljon bizalommal Háziorvosához és Intézetünkhöz: Sárvári Járási Népegészségügyi Intézet (Sárvár, Várkerület 4. Tel:
»DR. WÄCHTER WALTER, JÁRÁSI TISZTIFŐORVOS
06/95/320-277).

ELEKTRO DISZKONT

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
www.elektrodiszkont.bolt.hu

Karácsonyi akciók az Elektro Diszkont-ban!
Jöjjön el hozzánk és saját szemével
győződjön meg karácsonyi akcióinkról!
Hihetetlen kedvezmények! Szuper árak!
Akciós árainkkal szeretnénk az Önök karácsonyát szebbé, emlékezetessé, meghitté
tenni! Kellemes ünnepeket és boldog újévet
kívánunk minden kedves vásárlónknak!

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
TELPHELY (KÖCSK): 06/70/410-9336
06-70/372-9441, 06/70/410-9338
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Adventi ünnepségek Celldömölkön
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület és
a Kemenesaljai Művelődési Köz pont és Könyvtár szervezésében
Helyszín: Szentháromság tér
December 14. (szombat) 16.00 óra:
Ökumenikus adventi gyertyagyújtás az egyházi vezetők áldásával
Köszöntőt mond: Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános
Iskola igaz gatója
A Városi Általános Iskola diák jainak műsora
Advent és Karácsony köszöntése zenével,
Közreműködik: Radányi Károly.

Jótékonysági koncert

December 15-én 19.00 órakor karácsonyi jótékonysági hangverseny
MÁGA ZOLTÁN NAL
A rendezvény bevétele hozzájárulás a celldömölki mentőállomás
esetkocsijának felszereltségéhez.
Helyszín: Kemenesaljai Művelődési Köz pont és Könyvtár
színházterme

December 21. (szombat) 16.00 óra:
Ökumenikus adventi gyertyagyújtás az egyházi vezetők áldásával
Köszöntőt mond: Söptei Józsefné, Celldömölk Város
alpolgármestere
A Liszt Ferenc Vegyeskar előadása
A Kemenesalja Néptánccsoport és gyermekcsoportja műsora
A Tücsök Bábcsoport bemutatója
Varga Diána énekes és tanítványai fellépése

december 12-én (csütörtökön) és 19-én (csütörtökön) a készülődőket a
fedett piac területén.
A befolyt összeget a celldömölki Mentőállomás esetkocsijának
felszerelésére, és a rászoruló családok megsegítésére kívánják fordítani
a szervezők.

A rászoruló családok gyermekeinek ajándékozására szánt „KIN CSES
DOBOZOK” a rendezvények ideje alatt leadhatók!

A vendégeket minden alkalommal forralt borral, teával várják
a szervezők!
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