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Sportcsarnokot avattak

Cell-tank

Fa-Gyula

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

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!

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

ÚJDONSÁG!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
csomagolt élelmiszerek, szendvics,
kávé- és forró csoki különlegességek!

Munkatársakat keresünk
Izsákfán található fűrészüzemünkbe.
Asztalos, betanított munkás,
targoncás munkakörökbe.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.

Érdeklődni telefonon: +36 30/6364021

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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Szent István és az új kenyér ünnepe
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 színháztermében tartották a rendezvényt idén is
e jeles napon.
Az államalapítás nehéz, felelõsségteljes
és építõ jellegû munkájához hasonlította
Fehér László, városunk polgármestere a
városfejlesztési tevékenységet. Az elmúlt
években e jeles napon több, a várost
meghatározó létesítményt is avathattak.
– Rajtunk is múlik államalapító királyunk
öröksége: az, hogy felismerjük-e a kihívásokat. Amennyiben igen, az jelzi, hogy
folyamatosan képesek vagyunk fejlõdni.
Az, ahogyan Szent István nemzetet kovácsolt a különbözõ törzsekbõl, azt is jelenti,
hogy elfogadta a különbözõ értékrendeket. Idejekorán felismerte, hogy a megmaradás záloga az összefogás – hangsúlyozta köszöntõjében a városvezetõ.
Ünnepi beszédében Söptei Józsefné alpolgármester asszony Szent István nagyságára hívta fel a figyelmet.

A PRO URBE CELLDÖMÖLK DÍJAT POSZTUMUSZ NÉHAI ERDÉLYI ANTAL
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ KAPTA

– Szent királyunk erõt adott, szerette a
nemzetet, erõs hitével példát mutatott a
nála gyengébbeknek. Az összefogás példájával megalapozta nem csak a magyarság, de az egész Kárpát-medence jövõjét.
A királyi vármegyerendszer kialakulása
több mint 1000 éves példájával bizonyította, hogy mûködõképes. Elsõ nagy királyunk számára fontos volt a tudás, ezért
szerzeteseket hívott az országba, hogy az
itt élõk ismereteit gyarapítsák. Alpolgármester asszony beszédében kitért a
termények betakarításának idejére, arra,
hogy ilyenkor ünnepeljük a mindennapi
betevõt, az új kenyeret is. Ezzel párhuzamosan említést tett a munkáról, amely
lehetõvé teszi, hogy kenyér kerüljön az
asztalra. Változóban van minden, mert
amíg korábban az ipar jelentett sokak
számára kenyérkereseti lehetõséget városunkban, ma inkább a turizmus fejlesztésével kívánják ezt elérni. Éppen azért dol-

KISS PÉTER-DÍJBAN IDÉN HÁRMAN RÉSZESÜLTEK: RAJCZI BIANKA, GASPARICS LAURA ÉS ERDÉLYI REGINA

goznak azon helyi, megyei politikusok,
hogy kiaknázzák a Ság hegy nyújtotta
lehetõségeket – hogy mind többen megtalálják helyüket az idegenforgalom által
kínált területen. István király korszerûségét hangsúlyozta Imre herceghez intézett Intelmeivel alátámasztva: „… mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a
rokonságodhoz vagy a fõemberekhez,
avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és
az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a
külföldiekhez is, sõt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet
el a legfõbb boldogsághoz.”
Majthényi László, Vas Megye Közgyûlésének elnöke köszöntõjében a Magyarok
Kenyerére hívta fel a figyelmet, melyhez
idén a vasi gazdálkodók közül 104-en járultak hozzá több mint 13 ezer kilogramm
liszttel.
Az ünnepi beszédek elhangzása után a kitüntetések átadása következett: Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor jegyzõ Celldömölk Város Önkormányzata nevében a
következõ díjakat adta át: „Celldömölk
Városért Érdemérem” kitüntetést kapott
pedagógusnap alkalmából Dózsáné Balogh Viola, Gáspárné Káldi Krisztina, Jónás
Róbert, Lampértné Horváth Veronika,
Nagyné Horváth Edit és Zsámboki Anita
Zita. „Celldömölk Városért Érdemérem” kitüntetést kapott Semmelweis-nap alkalmából dr. Dombi István, Erõs Józsefné,
Horváth Lászlóné, dr. Krizmanich Mária és
dr. Mosonyi Ildikó. „Celldömölk Városért
Érdemérem” kitüntetésben részesült Bolla
Gábor kereskedõ, Kocsis Péter, a Celldömölki Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoka, Kovácsné Horváth Andrea Celldö-

mölk Város Önkormányzata hivatalának
titkársági gondnoka, dr. Pörneczi Károly, a
Celldömölki Sághegyalja Zrt. elnök-vezérigazgatója, emellett a Kemenesalja Kórházáért Alapítvány kuratóriumi elnöke és
Schimmer Gyõzõ ebrendész. „Celldömölk
Városért Érdemérem” posztumusz kitüntetést kapott kimagasló szakmai, áldozatos és kiemelkedõ közéleti tevékenysége elismeréseként néhai Lacza Péter, a
Celldömölki Polgárõr Egyesület egykori
vezetõje. „Celldömölk Városért Emléklap”
kitüntetésben részesült Hajdu Dezsõné
óvodai dajka, Varga Imréné szociális gondozó, az év rendõreként Illés Attila rendõr
fõtörzszászlós. „Pro Urbe Celldömölk”
posztumusz díjban részesült Celldömölkért
elkötelezettséggel végzett, több évtizedes
kiemelkedõ közéleti és szakmai tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként néhai Erdélyi Antal önkormányzati
képviselõ.
Vas Megye Közgyûlése Elnökének Emlékérmét érdemelte ki Obráz István, a 70
éves asztalitenisz-szakosztály csapatainak edzõje, aki 50 éve irányítja a csapatok munkáját. Az érmet Majthényi László,
Vas Megye Közgyûlése Elnöke adta át.
Idén második alkalommal adták át a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület által alapított, celldömölki tehetséges diákok számára adományozható Kiss Péter-díjat. Dr. Petykó Csilla, Kiss
Péter néhai kancelláriaminiszter, Celldömölk díszpolgára özvegye és Fehér

László, a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke adták át az
elismeréseket a gimnáziumban végzett
Erdélyi Regina, valamint az alsósági
tagiskola végzõs diákjai, Gasparics Laura és Rajczi Bianka számára.
»LA
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Az államtitkár-helyettes fogadta városunk delegációját
Szükség van Celldömölkön a kórházra
és benne aktív ellátásra – tudatta az
egészségügyi államtitkárságon városunk delegációja augusztus közepén.
Az államtitkár-helyettesnél tett látogatásról két napra rá tartottak sajtótájékoztatót a kórház elõtt.
Mintegy 25 ezer fõ véleményét képviselõ dokumentációt, aláírásokat adtak
át Celldömölk és térsége képviseletében 2016. augusztus 16-án Fehér László polgármester, Lengyel László alpolgármester és Kuthi László az Emberi
Erõforrások Minisztériumában dr. Mészáros Jánosnak, az egészségügyi ellátórendszer mûködtetéséért felelõs helyettes államtitkárnak. Az eseményrõl
augusztus 18-án a Kemenesaljai Egyesített Kórház épülete elõtt. tartottak
sajtótájékoztatót.

A celldömölki delegáció tagjai tolmácsolták a Celldömölkön és térségében
élõ polgárok véleményét, mely szerint
szükség van a celldömölki kórházra,
annak érdekében, hogy a megye szélén is biztonságban élhessenek az emberek, idõben juthassanak be szükség
esetén a kórházba, s az ott dolgozó
szakemberek gyógyíthassanak, életeket menthessenek.
Fehér László polgármester az államtitkári találkozó keretében az alábbiak
szerint fogalmazta meg a celldömölki
városvezetés, a civil szervezet, valamint Kemenesalja lakosságának az
egészségügyi ellátással kapcsolatos
problémáit és kéréseit: – A szülészetnõgyógyászati ellátás megtartása mellett a térség lakosságának kiemelt kérése az aktív belgyógyászati ellátás
visszaállítása a Kemenesaljai Egyesített
Kórházban. Elfogadható számunkra önálló intézményi keretek között, de akár
a szombathelyi Markusovszky Kórház
tagintézményeként is, lényeg, hogy
helyben, Celldömölkön legyen újra ak-
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tív belgyógyászati ellátás. Vas megye
egészségügyi ellátása jelentõs mértékben alulfinanszírozott a lakosságszám
arányát tekintve. A stabil kórházi mûködéshez, a megfelelõ színvonalú ellátáshoz az egészségügyi kormányzatnak
biztosítania kell a szükséges pénzügyi
forrásokat Vas megyében, így Celldömölkön is. Kértem a helyettes államtitkár támogatását továbbá, hogy a celldömölkieknek többször megígért esetkocsi végre szolgálatba állhasson a
celldömölki mentõállomáson a Kemenesaljai lakosságának szolgálatában. A
celldömölkiek bizonyára emlékeznek
arra, hogy két éve az Együtt Celldömölk Városért Egyesület kezdeményezésére több mint 7500 aláírás gyûlt
össze a sürgõsségi mentõ és a kórház
érdekében, az akkor összegyûlt aláírásokat az Országos Mentõszolgálathoz
és az egészségügyi tárcához juttatta el
a civil szervezet. Tájékoztattam a helyettes államtitkár urat a Kemenesaljai
Egyesített Kórház által a celldömölki
önkormányzat költségvetési intézménye – nevezetesen a Népjóléti Szolgálat fõzõkonyhája – irányába felhalmozott jelentõs mértékû tartozás problémájáról, bízva abban, hogy az egészségügyi intézmény a fennálló tartozását – a szükséges intézkedéseket követõen – rendezni fogja.
A sajtótájékoztatón Lengyel László alpolgármester a következõképpen nyilatkozott: – Az elmúlt idõszakban történtek változások, mégpedig a 2012.
évi államosítás, ezt követõen a celldömölki kórház is állami felügyelet alá

került, ezáltal az önkormányzatnak is
sokkal kisebb a ráhatása az intézmény
mûködésére. A mi lehetõségünk az,
hogy felemeljük a szavunkat az itt
élõkért, és dolgozzunk azon, hogy Celldömölkön ne szûnjön meg az aktív
kórházi ellátás. 2012-ben, amikor a
kormány 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 összegyûjtenünk Celldömölkön, illetve a celldömölki járás településein. Ezen kívül
jelképesen Vas megye városaiban is jelen voltunk az aktivistákkal. A minisztériumban, illetve szakpolitikusok által
gyakran elhangzik, hogy statisztikailag
nehezen igazolható a kiskórházak létjogosultsága, hiszen mûködésük közgazdaságilag nem rentábilis. Szeretném kiemelni az aláírásgyûjtés kapcsán: 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. aprófalvas településszerkezet, ahol nagyon
rossz az úthálózat, nehezen megoldható a betegek szállítása, ezen kívül a
szombathelyi kórház megközelítése tömegközlekedési eszközökkel is eléggé
nehézkes. Ezért is gondoljuk úgy, hogy
meg kell hallani az itt élõ emberek kívánságát: Celldömölkön továbbra is
mûködjön aktív kórházi ellátás.
A sajtótájékoztatón Kuthi László elmondta: – Két éve alakítottam meg a
Celldömölki Aktív Gyógyító Kórházért
elnevezésû zárt facebook-csoportomat,
mely mára 5320 tagot számlál. Tagjaink többsége a családját is képviseli
csoportunkban, ezáltal mintegy 15000
fõ támogatásával számolhatunk. Szándékom a facebook-csoport létrehozásával 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 teljesen civil alapon kezdett el szervezõdni, majd az önkormányzathoz csatlakozva mi is aktívan részt vettünk az
aláírásgyûjtésben abban bízva, hogy
dr. Mészáros János államtitkár-helyettes közben jár érdekünkben, és el tudjuk érni céljainkat.
»LOSONCZ ANDREA
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Felavatták az új arénát
Kosárlabdashow-val, sportdélutánnal,
utcabállal ünnepelte a város legújabb
sportlétesítménye, a CVSE-Swietelsky
Aréna átadását. Az augusztus 20-án zajló sport és zenei programok vonzóak
voltak a celldömölkiek számára, és igazi sportszenzáció volt a Face Team
Akrobatikus Sportszínház bemutatója.
A tervezéstõl kezdve alig két év alatt
készült el a kosárlabda-szövetségtõl elnyert pályázaton, társaságiadó-finanszírozásból létesített sportcsarnok. Az avatáson az országos, megyei és helyi kosárlabda- és kézilabda-szövetségeken,
egyesületeken kívül sportolók és
sportvezetõk, testnevelõ tanárok, valamint a létesítmény megvalósításában
részt vevõ pályázatírók, tervezõk,
kivitelezõk, szakemberek is együtt ünnepeltek. A beruházást sikerre vivõknek
köszönte meg a munkáját az avatási
ceremónia elején Balázs Béla, a Celldömölki Városi Sportegyesület elnöke.

Az ünnepségen köszöntõt mondott Ágh
Péter országgyûlési képviselõ, és méltatta a beruházást Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke. Mindketten kiemelték a sport fontosságát,
valamint a vállalkozások szerepét a
tao-finanszírozásban. A Magyar Kosárlabdázók 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 polgármester avatta fel. Avatóbeszédében kiemelte: városunk büszke lehet arra,
hogy egy újabb sportlétesítményt adhatnak át a celldömölkieknek. A kosárlabdacsarnok építéséhez tao-finanszírozásból 420 millió forintos forrást
tudtak elõteremteni, elsõsorban két
nagyvállalkozás – a celldömölki központi telephellyel rendelkezõ Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a répcelaki
illetõségû Linde Gáz Magyarország Zrt.
–, valamint több kisebb cég segítségével. „Celldömölk rangját emeli, hogy

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

gyobb csapatnak sem sikerült ez. „A
kosárlabdacsarnok a fiatalok és felnõttek egészséges életvitelét egyaránt
szolgálja: teret ad a tanulók testnevelésének és az aktív pihenésnek egyaránt” – hangsúlyozta Fehér László. A
polgármester hozzátette, hogy zajlanak
az egyeztetések az iskolákkal, mely
alapján reggeltõl délután fél négyig iskolai tanórákon vehetik igénybe a létesítményt 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
sportcsapatok 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, mivel a Magyar Asztalitenisz Szövetség
egyik alelnökeként a parasportért felel.
Köszöntötte Magyar Lászlót, aki a parasport sportlövészetben ért el
kiemelkedõ hazai eredményeket.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a sportcsarnokban helyet biztosítanak a mozgáskorlátozott versenyzõk számára is.
Az ünnepségen elismerték a sportaréna
megvalósításában kiemelkedõ teljesítményt nyújtó személyek – tervezõk,
kivitelezõk, az önkormányzati hivatal
pályázatban közremûködõ munkatársainak – érdemeit. Kiemelten köszöntötték és Celldömölk Városért Érdeméremmel tüntették ki a pályázatot elõsegítõ

celldömölki kötõdésû Buttás Pált, kosárlabda-szakembert, volt szövetségi kapitányt, valamint Hanzsér Irént, a Linde
Gáz Magyarország Zrt. gazdasági igazgatóját, aki celldömölki születésû lévén
sporttámogatásra érdemesnek ítélte a
celldömölki elképzeléseket.
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. nevében Paluska József termelési igazgató
adta át a létesítmény kulcsát Csói Gábornak, a kosárlabda-szakosztály vezetõjének. A szakosztály legfiatalabb
sportolói egy bemutatóval rögtön birtokba is vették a csarnokot.
Az ünnepélyes avató után a nemzetközi
népszerûségnek is örvendõ Face Team
akrobatikus Sportszínház látványos akrobatikus kosárlabda-bemutatót tartott,
a délután folyamán többször felléptek,
és megmérkõztek a helyi kosárlabdázókkal is. Este a Mokka zenekar szórakoztatta a szabadtéri színpadon a szórakozni vágyókat, az este tûzijátékkal ért
véget.
»LA

Angol zenészek
vendégeskednek
A The Creole Brothers, két kiváló
angol zenész lesz idén is a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület vendége.

Phil Underwood és Charlie Skelton
zenélnek 2016. szeptember 18-án
(vasárnap) 18 órától a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központban. Phil Underwood angol folkénekes és dalszövegíró, a folk mellett játszik cajunt,
bluest, az Appalache-hegység népzenéjét és saját népzenei alapú
szerzeményeit. Három nemzetközi
díj nyertese. Nemzetközileg elismert Cajun-harmonika zenész, de
játszik gitáron, hegedûn, melodeonon és ütõshang-szereken is. Fellépései közül kiemelkedik a Bill
Bailey-vel adott koncert a Wembley
Arénaban. Charlie Skelton egyike a
legforróbb gyökerû hegedûsöknek
az angol népzenészek közül.
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Több mint ötszáz kollégája közül választották ki
A védõnõk minden magyar család
életében jelen vannak, ahol gyermeket terveznek, várnak vagy nevelnek.
101 éve nyújtanak segítséget a legfontosabb életszakaszokban: a gyermekvárás alatt, az újszülött fogadásakor, a
családi élet kialakításánál, támogatják
a családokat a gyerekek óvodába, iskolába menetelénél. A Magyar Védõnõk
Egyesülete megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, 2011-ben megalapította az Év Védõnõje díjat. Idén a kistelepülések kategóriájában 545 jelölt
közül a Jánosházán dolgozó, de celldömölki illetõségû Balázsné Németh Margit érdemelte ki ezt a kitüntetést. Vele
beszélgettünk.
– 1984-ben végeztem az OTKI Egészségügyi Fõiskolán, 32 éve dolgozom
védõnõként Jánosházán. Egy évet eltöltöttem a celldömölki családsegítõ
szolgálatnál is. Itt sokat tanultam a családsegítésrõl és a szociális munkáról,
de rájöttem, hogy az én hivatásom az,
hogy védõnõ legyek, így hát visszamentem Jánosházára. Celldömölkön
élek a férjemmel. Két felnõtt lányom 3
gyönyörû unokával ajándékozott meg.
»Hogyan lettél védõnõ?
– A középiskolát az Entzbruder Dezsõ
Egészségügyi Szakközépiskolában végeztem Szombathelyen. Azt már akkor
tudtam, hogy az egészségügyi vonalon
szeretnék dolgozni: elõször az orvosi pálya vonzott, de túl hosszúnak találtam
az egyetemi éveket, ezért választottam
a fõiskolai képzést. Azt is tudtam, hogy
gyerekekkel szeretnék foglalkozni: ezért
jelentkeztem védõnõnek.
»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 megkaptam az értesítést, hogy jelöltek és engem választottak. Ez azért is volt
számomra meglepõ, mert nem tettem
ki azt a plakátot a védõnõi tanácsadóba, ami leírja a szavazás menetét.
»Mit tartalmaz ez az elismerés?
– A díjat június 13-án a Védõnõk Napján vehettem át Budapesten. Az oklevél mellé egy Faludy Gabriella által készített 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
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meg, hogy a védõnõi hivatást válassza?
– A védõnõi szolgálat hungarikum,
mert sehol máshol Európában nincs
ehhez hasonló rendszer. Sokrétû munka, hiszen a védõnõk a várandóság
kezdetétõl egészen 18 éves korig gondoznak, de a felnõtt lakossággal is
foglalkoznak: szûrõvizsgálatok szervezése kapcsán. Családlátogatások, tanácsadások tartása mellet néha pszihológusnak, 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 nagyon szép pillanatok: a munkámban.
Nagyon jó érzés amikor azt látom,
hogy sikerül hathatós segítséget nyújtanom 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 szerint tanácsaimmal, tapasztalataimmal
segítek, de a szülõ dönti el, hogy megfogadja-e õket.

Jó érzés látni azt is,ahogy az évek során azok a gyerekek, akik a szemem
elõtt nõttek fel, most már várandós
anyukaként vagy leendõ apaként térnek vissza hozzám.
»Celldömölkön néhány évvel ezelõtt
indítottad el a Csiribiri tornát, mely
egyre nagyobb népszerûségnek örvend a kisgyermekes családok körében, de babamasszázs-tanfolyamot is
szervezel... Mi indított erre?
– Mint védõnõ, babamasszázs tanfolyamot, baba-mama klubot, rendszeresen
tartok Jánosházán. Minden foglalkozást
a szívügyemnek tekintek. 2006-ban végeztem el a babamasszázs oktató tanfolyamot Budapesten A babamasszázs
mind a babák, mind a szülõk testi-lelki
egészségét szolgálja, és általa meghittebbé válik a kapcsolat szülõ és gyermeke között. Megtanulnak odafigyelni
egymásra. Mivel Celldömölkön nem volt
ilyen foglalkozás, ezért tartottam. A
Csiribiri tornához 2013-ban szereztem
meg a képesítést. Ez egy olyan foglalkozás, ami a gyerekek mozgását, ritmusérzékét, egyensúlyérzékét, az
idegrendszerük fejlõdését segíti elõ.
Olyan mozgásfejlesztõ torna, ahol énekelünk, mondókázunk, mozgásfejlesztõ
eszközöket használunk, buborékokat fújunk, szaladgálunk, és még nagyon sok
mindent csinálunk. Itt megismerkedhetnek a gyerekek olyan fejlesztõ játékokkal is, amivel odahaza nem találkoznak. Örülök, hogy egyre nagyobb az
érdeklõdés a foglalkozás iránt. Nyári
szünet után szeptember 3-án indul újra
a mûvelõdési központ mozijának elõterében. Minden érdeklõdõt szeretettel
várok!
»BL
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Letették a Szent Benedek új épületének alapkövét
Augusztus 23-án ünnepélyes keretek
között megtörtént a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola új épületének alapkõletétele.
Ahogy arról már 2015 júliusában is hírt
adtunk, a tavalyi évben elbontásra kerültek a Koptik Odó utca sarkán álló lakóházak, melyeket az iskola fenntartója vásárolt meg, majd nem sokkal
késõbb a plébánia épülete is megüresedett, így még nagyobb terület szabadult fel az új létesítményhez. A bontási
munkálatok azóta már befejezõdtek,
sõt, az új épület alapjai is állnak, itt
gyûltek össze tehát kedd délelõtt az iskola, az egyház és a város képviselõi az
ünnepélyes ceremóniára. Az esemény
alkalmából elsõként Czupor Attila iskolaigazgató köszöntötte a jelenlévõket.
Az igazgató elmondta, nagyon régóta
várták már ezt a jeles eseményt, hiszen
az állandóan gyarapodó tanulólétszám
egyre inkább sürgetõvé tette a bõvítéseket. Megjegyezte, az iskola a ko-

rábbiakban is mindig igyekezett a saját
keretein belül megoldást találni a tanulók elhelyezésére, az új épület azonban
végre ideális körülményeket teremt
majd a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt. Czupor Attila után Varga
Dezsõ projektvezetõ tartott tájékoztatót
a bõvítés részleteirõl, felidézve az intézmény 22 éves múltját, melyet sokrétû tanulmányi sikerek és példaértékû
erkölcsi nevelés jellemez. A jövõre nézve megjegyezte, a tervek szerint október 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 Péter országgyûlési képviselõ vette át a szót, aki kiemelte, a növekvõ
gyermeklétszám növekvõ bizalmat jelent, épp ezért fontos, hogy az iskola jó
magyarokat és jó keresztényeket neveljen. Végül Fehér László polgármester
mondott beszédet, aki elsõsorban gratulált a Szent Benedek Iskola két
évtizedes oktató és nevelõ munkájához, az intézmény kimagasló eredményeihez, melynek mûködését a képviselõ-testület is támogatta. Hozzátette,
ismét egy olyan fejlesztés valósul meg
Celldömölkön az iskola által, melyre az
egész város büszke lehet. A beszédek
után alapkõáldás következett, Császár
István, a Szombathelyi Egyházmegye
kormányzója, valamint Kirner Antal Zoltán 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

Találkozás a Szentatyával
Nemrégiben rendezték meg Krakkóban
a nagy sajtóvisszhangot is kapott Ifjúsági Világtalálkozót. A hatalmas tömegeket számláló rendezvényre nem
könnyû eljutni. A celldömölki Pócza
Barbarának ez sikerült. Õt kérdeztük,
mit jelentett számára ez a zarándoklat?
– Aggodalommal indultam neki az útnak az Európát megrázó események
miatt. A félelmeim csak a megnyitó
mise után múltak el, amikor láttuk,
hogy a különbözõ védelmi szervek komoly és felkészült munkával vigyáznak ránk. A központi nagy események,
mint a nyitó mise, a keresztút vagy a
pápával való virrasztás mind-mind
olyan érzéseket nyújtottak, amit minden kedves olvasónak kívánok, hogy
egyszer legyen alkalma ezt megtapasztalnia.
»Milyen volt ez a zarándoklat?
– Július 20-án indultunk el Szombathelyrõl, a Székesegyháztól, mintegy
40 fiatal a Szombathelyi Egyházmegyébõl. A Szombathelyi Egyházmegye
fiataljaiként már az elõtalálkozón is
részt vettünk, amelynek célja az volt,
hogy a lengyelek kultúrájával, lelkiségével, szokásaival megismerkedjünk.
Lengyel családoknál szállásoltak el

bennünket, megrendítõ vendégszeretettel fogadtak minket. Volt olyan család, 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 látogattunk el Lengyelországba. Busszal
mentünk Csehországon keresztül Katowicébe, ahol ún. „zarándok-csomagokat” kaptunk, ami az esõkabáttól az
angol nyelvû útikönyvig mindenféle
hasznos dolgot tartalmazott. Sokat kirándultunk a környéken: nagy élmény
volt számomra, hogy ereditben láthattam 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 városnézésre, majd részt vettünk a nyitó
szentmisén. Felemelõ volt ennyi fiatalt
látni egy helyen. Mindenki barátságos
és érdeklõdõ volt. Másnap az irgalmasság-zarándoklaton vettünk részt.
Csütörtökön a Szentatya fogadása volt
a nap fénypontja. Pénteken este a
Szentatyával keresztúton vettünk részt

– a rossz idõ ellenére mindenki együtt
imádkozott a jóért, az irgalmasságért.
Szombaton már délelõtt elkezdtük a
zarándoklatot az esti virrasztás helyszínére. Bár mindenki fáradt volt, egymást 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 gazdagabb. Az, hogy két és fél millió keresztény fiatal együtt gondolkodott, együtt
imádkozott, tovább erõsítette a hitemet. Tudom, hogy nem vagyunk egyedül a világban. Az pedig, hogy bejártuk
a zarándokutat, a nehézségek, a fáradság még értékesebbé, felejthetetlenebbé tette ezt az élményt.
»BL
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Születésnapi rendezvény a Vulkán fürdõn
Ismét születésnapot ünnepelt a 2013ban teljes felújításon és családbarát
fejlesztésen átesett Vulkán fürdõ. Idén
augusztus 21-én került sor az évfordulóra, mely alkalomból a fürdõ ezúttal is színes programokkal és kedvezményekkel várta a látogatókat.
Kora délután Csepreg város mazsorett
csoportja nyitotta a rendezvényt, majd
a fiatal énekes, Peter Sramek adott
hangulatos koncertet a komplexumban. A borús idõjárás ellenére a nap
sztárvendége, a Face Team Akrobatikus
Sportszínház is meg tudta tartani látványos kosárlabda-bemutatóját, a csapat
ezúttal is nagysikerû show-val lepte
meg a látogatókat. A sportbemutatót
az ünnepélyes köszöntõk követték.
Elsõként Majthényi László tartott beszédet, 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 igazgató köszöntötte a vendégeket, kiemelve, hogy a fürdõ nem csak a jeles
alkalomból, hanem egész évben rendkívüli kedvezményekkel és színvonalas
szolgáltatásokkal várja látogatóit. Hozzátette, a fürdõ egyik legfontosabb célja, hogy valóban minden korosztály,

kicsiktõl a nagyokig megtalálja magának az ideális szórakozási és kikapcsolódási lehetõséget. Végül Fehér
László polgármester mondott ünnepélyes köszöntõt, felidézve a fürdõ történetének, fejlesztéseinek mérföldköveit, valamint buzdítva a látogatókat arra, hogy vegyék minél gyakrabban
igénybe a Vulkán fürdõ szolgáltatásait,
ezzel is hozzájárulva a város és a fürdõ
további fejlõdéséhez. Végül a már hagyományosnak számító tortaszeletelés

következett, ezúttal is négy óriássütemény érkezett a helyi cukrászda jóvoltából, melynek receptjérõl és kalóriatartalmáról a polgármester – szintén a
szokásokhoz hûen – ezúttal is részletesen tájékoztatta a vendégeket. Habár
az idõjárás ezúttal sem volt kegyes a
rendezvényhez, így is sikerült kicsalogatni a fürdõzõ vendégeket a szabadba, így a Vulkán fürdõ 11. születésnapja ismét kellemes hangulatban, sikeresen zárult.
»NÉMETH N.

Szoborkiállítás nyílt a galérián
Újabb tárlat nyílt a mûvelõdési központ
Móritz Galériáján. A kiállító terem mostantól Beretvás Csanád és Major Janka
szobrászmûvészek alkotásainak nyújt
ideiglenes otthont.
Fiatal tehetségek bemutatkozásának
adott teret ezúttal a Kemenesaljai Mûvelõdési 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 festõmûvész, a Veszprémi Mûvész Céh céhmestere tartotta. Veszeli röviden bemutatta a fiatalokat, elõször úgy, mint
házaspárt, akik a nem csak az életben,
de mûvészetükben is kiegészítik egymást, egyensúlyt és harmóniát sugá-

roznak. Majd külön-külön is méltatta
õket. Jankának fõként fõiskolai kísérletezõ éveit emelte ki, melyet leginkább az aktjain lehet tetten érni, valamint lakóhelyének, Vonyarcvashegynek és a Balatonnak a mûvészetére
gyakorolt hatását. Ezt követõen Csanád
munkásságát járta körül, akinek stílusát a fiatalos hév és a lendület jellemzi. Munkáin meglátszik anyagimádata,
dinamizmust és erõt sugároznak. A
legkülönfélébb alapanyagokkal dolgozik, alkotásaival különleges, egyedi
formavilágot teremt. A beszédet követõen Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója is köszöntötte a mûvészeket, hangsúlyozva, hogy az intézmény igyekezni fog minél szélesebb
körben megismertetni a város lakosságával különleges és friss tárlatot.
»NN
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Kismáriacelli Fõbúcsú
Celldömölk, 2016. szeptember 10–11.

2016. szeptember 10. (szombat)
16:00
17:45
18:00
21:00
22:00
23:00
24:00

Diákok szentmiséje, körmenet
Zarándokok fogadása
Ünnepi szentmise, körmenet
A szentmisét bemutatja: Dr. Barsi Balázs OFM
Sárvári vonósok koncertje
Szentségimádás
Ifjúság és családok szentórája
Szentóra
Éjféli szentmise
A szentmisét bemutatja: Bodorkós Imre
jánosházi plébános

2016. szeptember 11. (vasárnap)
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
10:00
14:00
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Örvendetes rózsafüzér (Rózsafüzér Társulat)
Fájdalmas rózsafüzér (anyák, leányok)
Dicsõséges rózsafüzér (apák, fiúk)
Hajnali keresztút
Csendes szentségimádás
Szentmise
Szentmise
Ifjúsági szentmise
Búcsúi nagymise, körmenet
A szentmisét bemutatja: Dr. Dejcsics Konrád OSB
Pannonhalma
Zarándokok búcsúztatása, litánia
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» VAKÁCIÓ

Nyári táborok kínálatából
Idén nyáron is számos táborozási lehetõséget kínált a város az iskolai
szünidõt töltõ kisdiákoknak. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár ezúttal is több, tematikus táborlehetõséget hirdetett meg.
Néptánctáborral indult a szezon, a
Kemenesalja Néptánccsoport június 19tõl 24-ig hirdette meg nyári foglalkozását a Kiscsõszi Pajta Táborba, ahol
a hagyományõrzõ táncok elsajátítása,
gyakorlása mellett kézmûves foglalkozások, kemencézés, lovaglás, állatsimogató várta a jelentkezõket.

A hagyományosnak számító olvasótáborok is megrendezésre kerültek. Már
a június 20-tól 24-ig tartó elsõ turnus is
bizonyította a foglalkozás népszerûségét, ismét teltházzal zajlott a tábor.
Ahogy minden alkalommal, úgy idén is
egy könyv köré épült a hét, mely ezúttal Janikovszky Éva Bertalan és
Barnabás címû kötete volt, mely egy
daszkliikerpár mulatságos kalandjait
dolgozza fel, az írónõ félreismerhetetlen stílusában. A tábor során a gyerekek közös olvasások, játékos foglalkozások során sajátították el és dolgozták
fel Bertalan és Barnabás, valamint
gazdáik történetét.
Július 11-tõl indult a kézmûves tábor
azoknak a kisdiákoknak, akik fogékonyak a különféle alkotói folyamatok
iránt, akiket érdekel a mûvészet és
akik szerettek volna megismerkedni a
különbözõ kézmûves mesterségek rejtelmeivel. Mindebben pedig a város
szakemberi voltak segítségükre. A diákok a hét során látogatást tettek a
celldömölki népmûvészeti mestereknél, akik bemutatót tartottak számukra
foglalkozásukról: így például a szobrászmûvészetrõl, a csuhéfonásról, vagy
a fafaragásról.
Ismét várta a Magtár Tábor a mûvészetekre fogékony fiatalokat. Illés Erika
nemeskocsi mûhelyében idén már tizedik alkalommal szervezte meg egy-

hetes alkotótáborát. A nyári foglalkozást, mint minden évben, idén is kiállítás zárta, ahol a szülõk, nagyszülõk
is megtekinthették, milyen alkotások
születtek az elmúlt hét során. Július 22én a magtár épületének falait grafitképek és akvarellalkotások takarták, témában és stílusban is rendkívül széles
skálán mozogva. A mûvek között akadtak portrék, csendéletek, tájképek és
életképek is, a gyermekek nem csak
eszközöket, de szabadkezet is kaptak
ahhoz, hogy kibontakoztathassák kreativitásukat. A rajz mellett természetesen az egyéb képzõmûvészetek is teret kaptak a tábor során, a kisdiákok
megismerkedhettek a mozgóképek világával és az agyagozás fortélyaival is.
Emellett augusztus második hetében tarisznyás tábor várta a kalandvágyóbb
gyermekeket, valamint az ugyanerre az
idõpontra a mûvelõdési központ idén
elsõ ízben meghirdette angol nyelvi táborát is az alsó tagozatosoknak.
Június utolsó hetében a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont szervezett
foglalkozást a gyermekeknek, hiszen
ahogy a honlapján is hirdeti az intézmény, 2013-as megnyitása óta egyik
legfontosabb feladatának a fiatal ge-

kézmûves foglalkozáson, tudományos
kvízjátékon és természetjáró túrán vehettek részt. A Vulkánpark táborai
egyre népszerûbbek a gyermekek körében, idén 19-en vettek részt az egyhetes foglalkozáson, akik közül többen
már visszatérõ táborozónak számítanak. Így a népszerûségre való tekintettel augusztus 1-tõl újabb turnust indíthatott a látogatóközpont.
Az egyéb foglalkozások mellett természetesen a sport sem maradhat ki a város kínálatából, a Vulkán Vízi Sport
Egyesület idén – júniustól július végéig
– hat turnust is szervezett az úszni vágyó fiataloknak. A hat hét során több
mint száz gyermek fordult meg a
táborban, melynek elsõdleges célja
ugyan az úszásoktatás volt, az egyesülettõl megszokott színvonalas, közösségépítõ kísérõprogramok azonban
szintén nagy örömet okoztak a gyer-

neráció tehetséggondozását, valamint
a legkisebb korosztály természettudományok iránti figyelemfelkeltését tekinti. Az elmúlt években épp ezért
fõként a bolygómozgások és a vulkanizmus köré szervezett foglalkozásokat
a Vulkánpark, az idei éve témája azonban az érzékszervek világa volt. A
gyerekek különbözõ játékos feladatok
keretében ismerkedhettek meg a látás,
hallás, ízlelés, szaglás és tapintás titkaival, az egyhetes turnus során számos

mekeknek. A foglalkozásoknak köszönhetõen szeptembertõl valószínûleg ismét sok új tagot köszönthet az egyesület, akik a táborok során kaptak kedvet vízi sportokhoz.
A Soltis Lajos Színház is minden évben
meghirdeti hagyományos nyári táborát, ezúttal Vönöckön rendezte meg a
társulat a fiatal amatõr színjátszók számára a XIX. Rendezõket és Színjátszókat képzõ táborát, július 4-tõl 10-ig.
»NÉMETH N.
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Biztató, ha nem is hibátlan a szezonkezdés
Celldömölk – Rum 1-1 (0-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság 1. forduló 2016. augusztus 21.
Vezette: Horváth Patrik (Kondor Péter,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Heiner – Lempeg, Varga,
Györkös, 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.), Koronczai, 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. Edzõ: 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 labdarúgó-bajnokság 2. forduló 2016. augusztus 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 (Biegner 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.), Németh József 2 (68. és 89. p.), Gyõrvári
Gábor (80. p.), illetve Õri Gábor (67. p).
Elõmérkõzés: Kõszeg U19 – CVSE U19 25 (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. fordulójában a Kemenesalja ellen elért
négygólos gyõzelmet is – három gyõzelemmel 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 fájdalmasan is hiányozhat majd a végelszámoláskor. 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 zárult, meg van az a három csapat (Király
SZE, Körmend és a Celldömölk) akik feljutottak az országos táblára. Itt a hatodik fordulóval (van olyan megye, ahol 5
fordulóra is szükség van az országos

táblához) szeptember 14-én (ha NB Ies ellenfelet kapunk), vagy 21-én folytatódik a küzdelem számunkra (ha NB
II, NB III-as, vagy más megyébõl feljutott 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 áttérve 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 idõhúzó, körömszakadtáig védekezõ játékának 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 játékosaink, akik képesek a labdát azonnal,
pörgõsen megjátszani és így óhatatlanul több gólhelyzet alakul ki (nem
félidõnként egy-kettõ), amit aztán azért
egy, még elfogadható hibaszázalékon
belül illik értékesíteni persze. A pozitív
érzést természetesen a nagyarányú
gyõzelmek táplálják, ha megismételjük
õket a következõ két hazai bajnoki találkozón 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 kiosztani, nem is vállalkoznék rá, hogy megtippeljem, ki lesz a harmadik. Azt viszont nem kell tippelnem, mert tudom,
kik lesznek a soros ellenfelek: szeptember 3-án, 17.00-kor hazai pályán fogadjuk a vönöcki csapatot, majd egy héttel
késõbb az újonc Nádasdhoz látogatunk.
»DOTTO

A CVSE-Swietelsky-Wewalka extraligás
asztalitenisz-csapatának õszi sorsolása
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-Wewalka I.
3. forduló: 2016. szeptember 30. 17:00
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – DVTK
Volán I.
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4. forduló: 2016. október 02. 11:00
PUBLÓ-Csákvár TC – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.
5. forduló: 2016. október 08. 11:00
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – BVSCZugló Sportiskola I.
6. forduló: 2016. október 07. 17:00
BVSC-Zugló Sportiskola II. – CVSESwietelsky-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-SwietelskyWewalka I.
9. forduló: 2016. december 02. 17:00
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – SZERVA ASE Szécsény I.
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Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: László István és
Gurály Anita fia: István, Hegedûs
Mihály és Szalay Éva fia: Zsolt Soma,
Benkõ Gábor és Gersey Éva fia: Dominik, Rákóczi Tamás Elek és Takács
Brigitta fia: Tamás Elek. Házasság:
Rádli Gergely és Garancsi Tünde,
Simon Péter László és Pethõ Euridiké, Lõrincz Levente Péter és Géczi
Katalin. Házasság: Farkas Ramóna és
Kovács Ernõ, Baranyai Brigitta és
Varga Sándor, Dénes Martina és Osváth Dénes. Halálozás: Pityer Lajosné sz. Horváth Mária Anna, Folta
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» VEGYES

Károly, Dankovics Sándor, Kocsis
Sándorné sz. Szalai Mária, Szabó
Csaba Dezsõ, Horváth Lajosné sz.
Németh Rozália, Bagics Béláné sz.
Bodács Irma, Süle Károly, Polgár
Csaba János, Marcis Pálné sz.
Szabolcsi Edit. Tánczos Lajosné sz.
Pál Irén, Németh Károly Imre, Magyar Józsefné sz. Molnár Mária Magdolna, Németh Józsefné sz. Hechlinger Terézia, Vörös Ernõ János,
Török Gyuláné sz: Õri Magdolna, Hömöstrei Pál. Jánosháza Születés:
Szmatona Zoltán és Berkes Mónika
fia: Zoltán. Kemenespálfa Halálozás:
Tóth István. Kemenessömjén Halálozás: Bolla Zoltán Istvánné sz. Szabó

Gizella. Kemenesmagasi Halálozás:
Dömötör József, Jánossy Jenõné sz.
Kiss Edit Éva. Kenyeri Születés: Tulok
József és Németh Krisztina fia: Máté.
Nagysimonyi Halálozás: Somogyi
Dezsõ. Nemeskeresztúr Születés:
Kmetyó Balázs Gergely és Dormán
Beatrix leánya: Rebeka, Fodor
Tamás és Szabó Bernadett leánya:
Zsóka. Ostffyasszonyfa Születés: Gregorich Márton és Erõs Mónika fia:
Mihály, Õri Tamás Gergely és Hencz
Dóra Ramóna fia: Dániel. Halálozás:
Horváth Imréné sz. Martonicz Magdolna, Vörös Ernõné sz. Balogh Erzsébet. Szergény: Születés: Nagy
Zoltán és Kovács Katalin fia: Vince.
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Tehergépkocsi vezetőt
keresünk,
emelő
hátfalas és
tartály autókra,
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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Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
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