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

Gipszkarton, OSB
Fa-Gyulától!

Normál gipszkarton 9,5 mm-es: 495 Ft/m2

Normál gipszkarton 12,5 mm-es: 550 Ft/m2

Nagyobb tételnél 
további kedvezmények!
Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk
szerelõlécek szárított kivitelben is

Isover hõszigetelõ paplanok
OSB lapok raktárról

8-10-12-15 mm-es vastagságban

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

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

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

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

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

Cell-tank
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Celldömölk Város Önkormányzata
értesíti és várja a tisztelt lakosságot 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára rendezendő 

ünnepi megemlékezésre, melyet

2016. október 23-án (vasárnap) 
16.00 órakor tart 

a Celldömölki Városi Általános 
Iskola aulájában.

Beszédet mond: 
Söptei Józsefné,

Celldömölk város alpolgármestere
Az ünnepi műsorban közreműködnek 

a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákjai. 

A megemlékezést követően koszorúzás az
’56-os domborműnél, Koloszár Zoltán és

Máté Lajos sírjánál, a katolikus temetőben.

Október 23-a az egyik legfontosabb, de
talán a legkevésbé ismert nemzeti
ünnepünk. 60 évvel ezelõtt egy sokat
szenvedett ország fogott össze az igaz
ügyért. A forradalmi pesti utcákon, de
mindenütt, ahol fellángolt a harc
Gyõrtõl Miskolcig, Debrecentõl Pécsig
szabadságot vágyott mindenki: lerázni
magunkról az idegen katonaságra tá-
maszkodó zsarnokságot, hogy a ma-
gyar ismét magyar lehessen.

A történelmi erejû 12 nap a nemzet kö-
zösen megélt élményévé emelte a füg-
getlenség, a népszuverenitás, a demok-
ratikus politikai rendszer iránt be lülrõl
fakadó igényt. 1956 igaz szel le me és
emléke késõbb – bármennyire igyekez-
tek azt a külvilágtól elzárni – mélyen élt
az emberek emlékezetében. Az én ge-
nerációm már a forradalom leverése
után született évekkel, évtizedekkel.
Nekünk a forradalmat leverõ hatalom
éber õrködése jutott osztályrészül, hogy
az utókor ne ismerhesse meg 1956
októberének igazi lényegét. Kettõs vi-
lágban éltünk tehát. Az iskola közvetí-
tette a „hivatalos” magyarázatot, míg
otthon, családi körben pedig szüleinktõl
hallottuk az igazságot és láttunk egy-
egy féltve õrzött kin cset, emléket ’56-
ból. Nemzedékrõl-nem zedékre öröklõ -
dött így a feledésre ítéltetett igazság.
Igen, szüleink õrizték meg nekünk 1956
emlékét, amelybõl azután kinõhetett a
rendszerváltozás. Ma már idõs az a kor-

osztály, amelynek tagjai hitelesen tud-
nak emlékezni az 1956-os forradalomra.
Hitelesen, azaz egyszerû mondatokkal,
amikben a szavak nem szorulnak
magyarázatra. Sür get tehát az idõ, hogy
a hat évti zeddel ezelõtti események
történeteit, hét köz napi dokumentumait
össze gyûjt sük. Ez az 1956-ról szóló,
érték õrzõ Nagy Könyv még Celldö möl -
kön is várat magára. A kutatómunkához
érdemes lenne megnyerni a mai fiata-
lokat. Még pedig azért, mert 1956-ot
méltán nevezzük az „ifjúság forradal-
mának”. Igaz ugyan, hogy a társada-
lomban majd’ mindenkinek volt elszá-
molnivalója a Rákosi-rendszerrel, de a
forra dalmat a fiatalok kezdték és õk tar-
tottak ki a harcokban a legtovább. Azt
se feledjük el, hogy a harcok és az azt
követõ megtorlás áldozatainak csaknem
az egynegyede 21 év alatti fiatal volt.
Kerüljenek tehát ennek a könyvnek a
lapjaira a helyi események, személyes
visszaemlékezések, dokumentumok. A
tiltás ideje már rég lejárt, a feledésé vi-
szont nagyon is itt van velünk. Távlatot

pedig csak úgy tudunk mutatni az
utánunk jövõknek, ha megismertetjük
õket 1956 történelmi jelentõségû üze -
netével: hat évtizeddel ezelõtt a ma-
gyar nemzet olyan korszakhatárhoz ért,
ahol a különbözõ politikai törekvések
nem az elkülönüléshez, hanem az öna-
zonosság felismeréséhez vezettek. Így
sikerült a kínálkozó történelmi esélyt ki-
vagy felhasználni, és a magyar nép ér-
dekeiért, az ország függetlenségéért
fegyvert fogni. A szabadság történel-
münk által ránk hagyott örökség, amit
napról napra meg kell élnünk és érté-
kelnünk kell. Vajon tudunk-e neki még
örülni? Vál laljuk-e a felelõsséget, ami a
szabadságunkból fakadó döntéseink kö-
vetkezményeivel jár? Október 23-án
azokra emlékezünk, akik azokban a na-
pokban megérezték, mit jelent szaba-
don élni, és nem voltak hajlandók keve-
sebbel beérni, mint a szabadság. Még
akkor sem, ha tudták, erre a küzde -
lemre rámehet az életük. Olyan idõszak
történései elevenednek most meg te-
hát, amelyben esély mutatkozott a ha-
talom és a társadalom demokratikus
normák által szabá lyo zott tartós együtt -
mûködésre. ’56 név telen hõsei pedig
tették a dolgukat úgy, amint az tõlük
telhetett. Harcoltak az elsõ vonalban,
operáltak a kórházakban, kenyeret sü-
töttek a pékségekben. Ebben a 12 nap -
ban valóban az õ akaratuk, szándékuk
és érdekeik által történtek az ország
dolgai. 12 napig egy kis ország alakí tot -
ta a nagybetûs történelmet.

»DR. LENNER TIBOR

EGYETEMI DOCENS

1956 – a névtelen hõsök forradalma

Meghívó



Soros közgyûlését tartotta október 7-
én a Kisvárosi Önkormányzatok Orszá -
gos Érdekszövetsége; az ülésnek ezút-
tal Celldömölk városa adott otthont. 

Két napon keresztül zajlottak a tár -
gyalások és a kísérõprogramok a tele-
pülések polgármesterei számára. A
pénteki közgyûlés köszöntõvel vette
kezdetét, a megjelent városvezetõket
Celldömölk képviseletében Fehér Lász -
ló polgármester köszöntötte, aki rövi-
den bemutatta a települést, valamint
eredményes találkozót kívánt a dél-
után további részére. „A tanács ko zá -
sunk fõ témája az államigazgatással, az
önkormányzati igazgatással kapcsola-
tos változások kérdése, kiemelt figyel-

met fordítva az ASP rendszer szolgálta-
tásaira, valamint az egyéb új kincs tári
rendszerek bevezetésére – vetítette
elõre az ülés témáit Lipõk Sándor, az
érdekszövetség elnöke. A találkozó sar-
kalatos pontját az önkor mányzatokat
érintõ a Magyar Állam kincstár részérõl
bekövetkezõ változásokról való tájé-
koztatás képezte. Dr. Dancsó József, a
Magyar Államkincstár elnöke beszámo-
lójában kitért a Kincs tár önkormányza-
ti szabályossági eljárásaira, valamint az
ASP szolgáltatás részleteire, mely in-
ternetes alapú tá voli elérési lehetõ -
séget nyújt az ön kormányzatok számá -
ra különbözõ szak rendszereik (gazdál-
kodási, helyi adók, ingatlanvagyon)
vonatkozá sá ban. A közgyûlésen ezen-

kívül részletes beszámoló hangzott el a
két ülés közötti idõszakról, valamint az
egyéb aktualitásokról. Az államkincstá-
ri változások mellett a közigazgatásban
tör ténõ változásokról kaptak tájékoz -
tatást a megjelentek, melyekrõl Kovács
Zol tán területi közigazgatásért felelõs
államtitkár számolt be. A közgyûlésen
elõadást tartott még Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár és Szepesi
Gábor szintén az Államkincstár képvi-
seletében. A találkozót a hétvégén to -
vábbi kísérõprogramok követték, a pol-
gármesterek részt vettek helyi borok
kóstolóján, valamint ellátogattak a Ke -
menes Vulkánparkba is, mely progra-
mok további kapcsolatépítésekre ad tak
lehetõséget. »NÉMETH N.
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Kisvárosi önkormányzatok közgyûlése

Az 1848–49-es szabadságharc leveré -
sét követõen a magyar nemzet 13 hõs
katonai vezetõjét a hadbíróság halálra
ítélte, majd kivégeztette. Idén az aradi
honvédtisztek vértanúságának 167. év-
fordulójára emlékeztek országszerte.

Celldömölk városának október 6-i meg-
emlékezését ezúttal a rossz idõ a
mûvelõdési központ falai közé szorítot-
ta, ahol a Himnusz közös eléneklése
után Sipos László, a Soltis Lajos Színház
tagja szavalt részletet Faludy György:
Október 6. címû költeményébõl. 
Majd az ünnepélyes beszéd követke-
zett, ezúttal Farkas Gábor jegyzõ em -
lékezett az aradi eseményekrõl és a
mártír halált halt hõsökrõl. Beszédében
hangsúlyozta, a tizenhárom aradi vér-
tanú kifejezte az akkori Magyarország
társadalmi és etnikai sokféleségét, hi-
szen az országért együtt küzdött ma-
gyar, német, szerb, rác, örmény, akik

nem ze tiségüktõl és társadalmi hova-
tartozásuktól függetlenül mindannyian
hazafinak vallották magukat. Az aradi
vértanúkat az eszme melletti kiállásu-
kért ítélték halálra. Farkas Gábor kie-
melte, az aradi tizenhárom mártírhalá-
la a mai megosztott társadalomban
fõként példaértékû. 
A jegyzõ beszéde után a Kossuth-nóta

hangzott el trombitán Géczi Zoltán
elõadásában. Az ünnepé lyes mûsort
követõen az eseményen résztvevõ pár-
tok, szervezetek és in tézmények kép -
viselõi a 1848–1849-es dombormûnél
koszorúkkal emlékeztek az október 6-i
történésekre és a vértanúhalált halt tá-
bornokokra.

»NÉMETH NÓRA

Az aradi vértanúikra emlékeztek…



Zökkenõmentesen zajlott a népszavazás
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Celldömölk városa tavaly októberben
nyújtott be pályázatot a Magyar Lab -
darúgó Szövetség Országos Pályaépí -
tési Programjához csatlakozva, mely
immár a 9. ütemnél tart, és mely
projekt lehetõséget nyújt a pályázó ön-
kormányzatoknak és sportegyesüle -
teknek 12x24 méteres mûfüves grund-
pálya, illetve 20x40 méteres mûfüves
kispálya kialakítására. Ezen beruhá -
zások költségeibõl az MLSZ 70%-ot vál-
lal TAO forrásokból, a maradék 30%
pedig a pályázót terheli.

A celldömölki önkormányzat pályázata
2015 decemberében pozitív elbírálást
kapott, így hamarosan megkezdõdtek
a munkálatok, az elmúlt hét közepén
pedig sor került a Celldömölki Ber zse -
nyi Dániel Gimnázium udvarán kiala -
kított mûfüves pálya hivatalos átadójá-
ra is. Az ünnepélyes avató a gimnázi-
um sporttörténetének rövid áttekinté-
sével vette kezdetét, majd Fehér László
polgármester méltatta a beruházást,
mely tökéletesen illeszkedik a város
sportfejlesztéseinek sorába. A polgár-
mester tájékoztatott a pálya paramé -

tereirõl is: a 28 millió forintból csak-
nem 9 millió forint önrésszel megvaló-
sult beruházás a város ötödik mûfüves
pályája, 22x42 méteres területen fek-
szik, oldalait 1,2 méteres palánk és öt-
méteres háló szegélyezi, valamint a
délutáni és esti sportfoglalkozások ér-
dekében saját világítást is kapott. Fe -
hér László ezt követõen a kivitele zõket
köszöntötte, majd dr. Gadányi Károly,
az MLSZ Vas megyei elnöke vet te át a
szót, aki elsõsorban a be fek tetõknek és
támogatóknak köszönte meg a beru-
házást. Végül Fodor István, a KLIK
Szom bathelyi Tankerületének igazga-
tója szólalt fel, aki hangsúlyozta, az
iskola mûködtetése és fenntartása
min den esetben a diákok érdekeit kell,
hogy szolgálja. Ahogy a mûfüves pálya
esetében is, mely nem csak a testne-
velésórák helyszíneként szolgál majd,
de kiváló lehetõséget biztosít az intéz -
mény számára sportmérkõzések lebo-
nyolítására, valamint a tanulóknak is
kikapcsolódási lehetõséget jelent. A
beszédeket ünnepélyes szalagátvágás
követte, Fehér László polgármester,
Farkas Gábor jegyzõ, Fodor István tan-
kerületi igazgató, dr. Gadányi Károly
vasi MLSZ elnök, valamint Sipos Tibor

gim náziumigazgató közösen avatták
fel az iskola és a város új mûfüves
pályáját. Az átadást követõen Sipos
Tibor is megköszönte minden köz re -
mû ködõnek a legújabb fejlesztés meg-
valósítását, kiemelve, hogy a gimnázi-
um egy rendkívül sikeres tanév elé
néz, hiszen tavaly megtörtént az épü -
let külsõ felújítása, szeptemberben is-

kolaparkot avattak, most egy új pályát,
novemberben pedig 70 éves jubileu-
mára készülhet az intézmény. A diák -
önkormányzat nevében Tóth Benedek
üdvözölte a beruházást, majd hogy a
pálya rendeltetésszerûen is átadásra
kerüljön, futballmeccsel folytatódott az
ünnepélyes esemény.

»NÉMETH NÓRA

Újabb mûfüves pályával gazdagodott Celldömölk

A 2016. október 2-án megrendezett or-
szágos referendumon, a szavazójogosult
magyar állampolgárok arról nyilvánít-
hattak véleményt, hogy az Euró pai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa-e nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történő kötelező
betelepítését. A népszavazás érvényte-
len volt, mivel a szavazásra jogosultak
kevesebb, mint a fele adott le érvényes
szavazatot. Az érvényesen szavazók
több mint 98%-a nemmel válaszolt a
feltett kérdésre. Magyaror szágon és a
külképviseleteken a szavazókörökben

leadott, valamint a levélben beérkeze-
tett szavazatok-at összesítése szerint a
szavazáson 3 642 671-en vettek részt. 
3 417 572-en, az összes választópolgár
41,31 százaléka sza vazott érvényesen,
56 157-en „igen”-nel, 3 361 415-en
„nem”-mel. 
Celldömölkön a népszavazás zökkenõ -
mentesen lezajlott. Ugyan volt egy
rend kívüli esemény, de a szavazás et -
tõl zavartalanul folytatódhatott, fenn -
 akadást nem eredményezett. 
A népszavazáson a szavazásra jogosul-
tak 47,8%-a jelent meg, ami Celldö -

mölkön 4268 fõt jelent. A megjelentek
4073 érvényes szavazatot adtak le,
ami az országos átlag feletti,  mintegy
45,6%. A szavazatok döntõ többsége
98,4% nem volt, 1,64%-a pedig igen.
Érdekesség, hogy ez épp megegyezik
az országos átlaggal.
Celldömölkön tehát a szavazók nagy
részben úgy gondolják, hogy az Euró -
pai Unió az Országgyûlés hozzájárulása
nélkül ne írhassa elõ nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történõ
kötelezõ betelepítését.

»FARKAS GÁBOR CELLDÖMÖLK VÁROS JEGYZÕJE
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Kerékpárral, illetve nordic walking bot-
tal indultak útnak szeptember 18-án,
az Európai Mobilitási Héten a Ság hegy
szerelmesei. A VulkánSági Kerékpártúra
immár ötödik alkalommal, míg a gya -
logtúra elõször startolt el Görög Emese
és Esküdt Roland vezetésével. Fiatalok
és idõsebbek, mintegy hatvanan gon-
dolták úgy, hogy kihasználják a szép
õszi idõjárás nyújtotta lehetõséget.

Kerékpározni szinte mindenki tud,
ismeri a sport szépségeit, elõnyeit. A
nordic walking bottal azonban más a
helyzet. Miért jó, miért jobb, mint
egyszerûen gyalogolni? A túra vezetõ -
jétõl megtudtuk, hogy ez a mozgásfor-
ma az izmok 90%-át egyszerre moz-
gatja, hogy az egész szervezet oxigén-
ellátása fokozódik, oldódik a váll és a
nyak környékén oly gyakori izom -
merevség. Az ízületeket kímélõ túra-
forma kisiskoláskortól bármeddig ûzhe -

tõ sík terepen és hegyvidéken egya -
ránt. A magas fû jelenthet akadályt,
amiben fennakad a bot, illetve a túl
keskeny ösvény, vagy a csúszós talaj.
Fontos a megfelelõ technika elsajátí -
tása, ezért indulás elõtt a túrázók gya-

korolhattak. A vasárnapi túra teljesen
ingyenes volt, a résztvevõknek a szer -
ve zõk túrabotot és frissítõ ellátást is
biztosítottak. Kevesen tudják, de Cell -
dömölk nordic walking barát település,
köszönhetõen a TDM segítségével ki-
táblázott útvonalnak, mely a Vulkán
fürdõtõl a Trianoni emlékkeresztig ve-
zet, és a tourinform irodában kialakí -
tott kölcsönzõ pontnak, ahol mind nor-
dic walking botot, mind kerékpárt le-
het bérelni. Kerékpárral a Ság hegy kö-
rül, vagy túrabottal a Ság hegyre, a je -
lenlévõk szerint mindkettõ élménytúra
volt a javából. Celldömölk Város Önkor-
mányzatának és a Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesületnek köszönhetõen
folytatásuk következik.

»DÖMÉNÉ KIRÁLY GABRIELLA

Régi-új VulkánSági élménytúrák

Szeptember utolsó vasárnapja a Szív
Világnapja. A Mira Orient Art Kulturális
és Jóléti Alapítvány kezdeményezésére
és támogatásával ezen a hétvégén há-
rom Vas megyei város szervezett kü-
lönféle, a világnaphoz kapcsolódó
programokat. 

A nyitónap Celldömölkön volt, szep-
tember 23-án. Négy iskolában, a tou-
rinform irodában, valamint a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõben zajlott a
rendezvénysorozat. A diákok dr. Erdé -
nyi Imre segítségével megismerhették
az újraélesztés technikáját, és gyako-
rolhatták is azt egy oktatásra szolgáló
ún. Ambu babán. Elõadást hallgattak az
egészséges életmódról, és Bhangrát
táncolhattak, ami meditatív, szívre és

érrendszerre pezsdítõen ható, ízülete -
ket tehermentesítõ, rendkívül jótékony
hatású mozgásforma. A középisko lák -
ban kortárs segítõk a dohányzás veszé-
lyeire hívták fel a figyelmet. A tourin -
form irodába betérõk ingyenes vérnyo-
más-, vércukor- és koleszterinszint,
testtömeg index, izomtömeg és test-
zsír mérésen vehettek részt, egészsé-
ges falatkákat kóstolhattak. Egész -
ségügyi mérések mellett az aznap ked -
vezményes belépõket kínáló Vulkán
fürdõben több, a szív egész ségét õrzõ
program is volt. Víz alatti torna, has-
táncbemutató és szauna szeánszok tet-
ték változatossá a vendégek délutáni
idõtöltését. 
Nagy sikere volt a grafológusnak is,
aki, bármennyire hihetetlen, de az

írásképbõl a szívbetegségek jelenlété-
re is figyelmeztetni tud. A Cas tellum
Teaház gyógytea-kóstolója, Budai Ber -
nadett stresszûzõ levendulatermékei-
nek vására üde színfolt volt a rendez-
vény palettáján. És hogy mik is a szív
hídjai? Erre próbálta felhívni a figyel-
met az egész napos programsorozat:
az önmagunkért érzett felelõsség felis-
merése, az életszemlélet és életmód
tudatos alakítása. 
A rendezvény támogatói voltak: Mira
Orient Art Kultu rális és Jóléti Ala pítvány,
LOGO Ifjúsági Szolgálat, Nép jóléti Szol -
gálat, Kiscelli Patika Kft., Cell dömölki
Városi Általános Iskola, Deutsch József,
Kuruczné Falusi Tünde, Ság hegy Tér -
sége Turisztikai Egyesület.

»DKG

A Szív hídjai
Egész napos rendezvény a szív egészségérõl Celldömölkön
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Október 1-je 1991 óta az idõsek világ -
napja, ez a nap az idõs emberekrõl és
az õ tiszteletükrõl szól. A tisztelet ma-
gában foglalja az elfogadásukat, a tá-
mogatásukat, a szeretetüket, valamint
annak kifejezését, hogy õk is a társa-
dalom hasznos tagjai.

Celldömölkön is hagyománya van az
idõsek napjának nemcsak a szociális in-
tézmények, de a civil szervezetek ré -
szérõl is. A Cselekvõ Összefogással Cell -
dömölkért Egyesület is minden évben
megünnepli a világnapot. Idén sem
ma radhatott el az esemény, október 1-
jén ismét zenés programmal készültek
a szépkorúak tiszteletére. A koncertet a
polgármester beszéde elõzte meg, aki

köszöntötte a közönséget, és hangsú-
lyozta, hogy az egyesület számára fon-
tos minden korosztály megbecsülése,
így az idõskorúaké is. Ezután a rendez-
vény sztárvendége következett, az
1967-es Táncdalfesztivál felfedezettje,
Poór Péter, aki a mai napig teltházak
elõtt koncertezik. Cell dö mölkön is lel -
kes közönség várta az elõadót, szom-
bat délután szépkorú rajongók töltötték
meg a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár színháztermét. Poór
Péter pedig megidézte számukra a 60-
70-es évek legnagyobb táncdalslágere-
it, mint a Hosszú az éjszaka, a Fekete
vonat, vagy a Sze ressük egymást, gye -
rekek! Habár a koncerten fõként az
idõsebb korosztály képviseltette ma -

gát, Poór Péternek köszönhetõen azon-
ban az este fiatalosra, lendületesre és
frissre sikeredett. A zenés estet a cse -
lekvõ szervezet jóvoltából tombolasor-
solás szakította meg, a civil szervezet
tagjai értékes nye reményeket sorsol -
tak ki a ren dez vény résztvevõi között.
A vidám nosztalgiakoncert kötetlen be-
szélgetésekkel, állófogadással folytató-
dott.

»NÉMETH N.

Kortalan zenék szépkorúaknak

Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyil -
vánította október 1-jét az idõsek világ-
napjává. Azóta a világ szinte minden
táján ezen a napon tisztelegnek a Föl -
dön élõ több mint hatszázmillió hatvan
év feletti személy elõtt, köztük a közel
kétmillió magyar szépkorú elõtt is. 

A celldömölki Népjóléti Szolgálat idén
is megemlékezett az idõsek napjáról. A
városban immár két évtizedes hagyo -
mánya van a napnak, melyrõl az idõ sek
klubjának vezetõsége idén sem feled-
kezett meg. Ahogy Kuruczné Falusi
Tünde, a Népjóléti Szolgálat Idõsek
Klub jainak vezetõje is elmondta, az in -
tézménynek három telephelyen mû kö -
 dik szépkorú klubszervezete, a Szaló ki
utcai telephely 90 férõhellyel, az alsó -
sági 50 férõhellyel, valamint a mer -
seváti szintén 50 fõs férõhellyel, mely
klubok az ilyen jeles napok alkalmából
mindannyian összegyûlnek, hogy közö -
sen ünnepeljenek. „Idõsek napja alkal-
mából köszöntjük mindazokat, akik a
hosszú élet kemény munkáját tudhat-
ják maguk mögött” – jegyezte meg
Kuruczné Falusi Tünde a világnap kap-
csán. „Szeretettel gondolunk rájuk, de
nemcsak ezen a napon, hanem az év
minden napján. A munkatársaimmal
azon vagyunk, hogy a klubokban na-
gyon jól érezzék magukat az ellátottja-
ink. Ezért szervezünk számukra szabad -
idõs programokat, manuális foglalkozá-
sokat. Legutóbb például épp Zircen ki-
rándultunk, ahonnan mindenki kelle -
mes emlékekkel tért haza, elõtte pedig
Tihanyba látogattunk el. Ra gasz kodunk
klubunk hit vallásához: az idõs kor ne az

élet vége, hanem annak koro nája le -
gyen!” A vezetõségen kívül a város ön-
kormányzata is köszöntötte október 5-
én az idõseket. A város nevében Fehér
László polgármester tartott beszédet az
egybegyûlteknek, hangsúlyozva azt,
hogy ma már szubjektív vélemény az,
hogy ki számít idõsnek és ki nem, az
élet 60 év felett is folytatódhat aktí-
van, hiszen a szépkorúak is ugyan-
olyan aktív és hasznos tagjai a társa-
dalomnak, mint a fiatalabb generációk.
A polgármester a városvezetés nevé-
ben ajándékkal is kedveskedett az
idõsek nek, majd a Kenyeri Rábamenti
Citera zenekar elõadását hallgathatta
meg a közönség. Az idõsek napja
közremû ködõinek a klubtagok is ké-
szültek ajándékkal, az átadás után ze-
nés mulatozással folytatódott a dél-
után, hiszen ahogy azt Kuruczné Falusi
Tünde is hangsúlyozta, a klubok veze -
tõsége továbbra is fontos feladatának
tartja, hogy összetartsa az idõsek
közösségét különbözõ programokkal,
játékokkal, vetélkedõkkel, kirándulá-
sokkal aktív szórakozást, kikapcsoló-
dást biztosítson a szépkorúak számára.

»NN

Világnapot ünnepelt az idõsek klubja
Ezzel a címmel tartanak elõadást Cell -
dömölkön egy különleges gyógy erõ -
rõl, melynek hatása orvosilag bizo-
nyítható. Több ezer beszámoló, orvosi
lelet támasztja alá, hogy komoly be-
tegségek és évek óta fennálló fájdal-
mak elmúlnak hatására.
Szeretettel várják a gyógyulni vágyókat
2016 október 16-án, vasárnap 15 óra-
kor a Joachim Kávé- és Civilházba (Cell -
dö mölk, Hollósy tér 2. a Nagy boldog -
asszony-templom mellett). Be lépõ díj
nincs, de adományokat köszönettel el-
fogad a Bruno Gröning Ba ráti Kör.
Amikor az orvostudomány általi le he -
tõségek elõtt bezárulnak a kapuk, ak-
kor még létezik kiút a bajból. A szel -
lemi úton történõ gyógyulás le het a
jövõ egészségének kulcsa. Egy re na-
gyobb figyelmet szentelnek neki mind
a betegek, mind a szakmai körök. Egy
Orvostudományi Szak csoport vizsgálja
meg ezeket a gyógyulásokat, ame-
lyek a világ 90 országában kerültek
rögzítésre. Bru no Gröning Németor -
szág ban a legismertebb gyógyítónak
számított. Sok ezer ember lett segítsé -
gével egész séges. Az õ tanítása nyo-
mán a gyógyulások tovább folytatód-
nak. Füg getlen orvosok bizonyítják a
gyógy erõ hatásosságát. A tények ma-
gukért beszélnek. Al lergia, reuma,
csontritkulás, sérv, szívbetegség, cu-
korbaj, rák, kábí tó szer-füg gõség és
sok más betegség esetén segít és
gyógyít ez a szellemi energia fel vé tel.
Bruno Gröning a kö vet kezõt mond ta:
„Ne legyen hi székeny, gyõ  zõd jön meg
saját maga!” X

Természetes úton
történõ gyógyulások
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A celldömölki KMKK Art Mozi az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából két – a magyar
filmmûvészet meghatározó alkotásai
közé tartozó –  filmet is mûsorára tûz
október hónapban.

Elsõként 18-án, kedden, 19.30 órai kez -
déssel láthatják az érdeklõdõk Gothár
Péter Megáll az idõ címû korszakalkotó
filmjét, a kritikusok szerint egy ízig-vé-
rig magyar kultfilm a hatvanas évek
elejének fullasztó éveirõl, amelyre kõ -

keményen rányomja bé lyegét 1956
õsze. A rendezõ kísérle tezõ ábrázolás-
módja mellett zseniális színészek (töb -
bek között Õze Lajos, Raj hona Ádám,
Jordán Tamás, Zna menák István) emelik
remekmûvé az alkotást. 
Egy nappal késõbb, 19-én, szerdán,
szintén 19.30 órától Tímár Péter, az
adott korszakot szatirikusan bemutató
6:3 avagy játszd újra Tutti címû vígjáté-
ka kerül a filmvászonra. Az évszázad
mérkõzésének kikiáltott, és 6-3-as ma -
gyar sikerrel végzõdött angol-magyar
labdarúgó meccs köré fonódó fikciós
történetben láthatjuk Eperjes Ká roly
karrierjének egyik legnagyobb alakí -
tását, olyan színészek közremû ködé -
sével, mint például Kállai Ferenc, Kern
András, Reviczky Gábor, Dörner György
vagy Bánfalvy Ágnes. A film egyik kü-
lönlegessége, hogy megjelenik a vász-
non a kor kommentátor-királya, Szepesi
György is, valamint Cseh Tamás zene -
szerzõ, énekes, színész, aki az adott
kort több dalában is meg énekelte a

tõle megszokott magas színvonalú, ma-
gyaros, keserédes hangulatban.
Mindkét filmre – a 60. évforduló alkal-
mából – egységesen 60 forint a belé -
põ jegy ára. Bõvebb információ a fil -
mekrõl az artmozi.celldomolk.hu olda-
lon található.

Nézz 60-ért ’56-ot!
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„Itt van az õsz, itt van újra...” – és nem -
csak a falakon kívül, de a mûvelõdési
központ falain belül is érzékelhetjük az
új szezon kezdetét. Felnõtt és gyermek-
színházi évadról, csoportokról, klu bokról,
az õszi programkínálatról beszélgettünk
Pálné Horváth Mária igaz gatónõvel.

»Ha õsz, akkor a színházi évad kezdete…
– Igen, a gyermekszínház bérletünk el -
indul október közepén, a felnõtt szín-
házbarátoknak azonban várniuk kell
december elejéig. 3-án startol a 2016-
2017-es évad „A nagy négyes”-sel, az
Orlai Produkciós Iroda elõadásában,
Molnár Piroska, Vári Éva, Szacsvay
László és Benedek Miklós fõszerep lé -
sével. Ja nu árban a Kalocsai Színház ér-
kezik egy revüoperettel (Bál a Sa -
voyban), majd márciusban egy Camo -
letti vígjáték kerül színpadra „Félrelépni
tilos!” címmel. Az évadzáró elõadásra
áprilisban kerül sor, amikor a „Bagoly
és cicát” tekinthetik meg a színházba-
rátok Jordán Adél és Szabó Kimmel Ta -
más közremû kö dé sével. 
»Az õsz beköszöntével az intézmény
termei is benépesülnek…
– Így van. A nyári szünet után a külön-
féle klubok, csoportok, egyesületek is
aktivizálják magukat. Színes és sokrétû
a kínálatunk a különbözõ korosztályok
és különféle érdeklõdési körrel rendel -
kezõk számára egyaránt. A testi-lelki
egyensúly megteremtõi a háromféle
jógacsoport, akik péntek kivételével
minden hétköznap tartanak foglalko-
zást. Alkotói közösségeink tagjai a fafa -
ragók, illetve a díszítõmûvész szakkör
hímzõ-varró lányai, asszonyai. Mindkét
csapat csütörtökön délutánonként gyû -
lik össze. A táncok kedvelõinek show -
táncot, (hétfõ és szerda: 15–19 óráig)
rockyt, (kedd és csütörtök: 15–19 óráig)
társastáncot (szombat 18–19.30 óráig)
és néptáncot (péntek: 16–20 óráig és
szombat: 9–12 óráig) tudunk ajánlani.
Az aktív mozgást kedvelõk a kangoo-
edzéseken (hétfõ és csütörtök: 18 óra)
tudják karban tartani magukat. Számos
klub mûködik hosszú évek óta a mû ve -
lõdési központ keretén belül; ide tar -
toznak az éremgyûjtõk (minden hónap
elsõ szerdája: 18 óra), a Nyug díjas Va -
sutas Klub (minden hónap elsõ szerdá-
ja: 16 óra), a kertbarátok klubja (min -
den hónap harmadik keddje: 17 óra),
az országjárók klubja (minden hónap
utolsó péntekje: 17 óra). Intéz ményünk
ad helyet az Ultraviolák fel nõtt bábcso-

portnak, és a mazsorett csoport próbái-
nak is (péntek: 16 óra). Újdonságként
aposztrofálhatjuk a darts-klubot, mely
kedden és pénteken 17 órától tartja
összejöveteleit. Elin dultak a foglalkozá-
sok a könyvtár közösségeiben is (Hon -
ismereti Munka kö zös ség: kéthetente
csütörtök 17 óra, Kemenes aljai Berzse -
nyi Asztaltársaság, családfakutatók:
min den hónap második szer da: 17
óra). A különbözõ baba-mama klubok is
hétrõl-hétre nagy érdeklõdésre tarta-
nak számot. (Csiribiri torna: szombat
10-12 óráig, szülésre felkészítõ foglal-
kozások: csütörtökönként 16 órától). E
téren új színfoltként babáknak és mam-
áknak szóló kanga-torna is lesz. Minden
közösségünk továbbra is várja meglevõ
tagjait, és természetesen új jelentke -
zõket is szívesen látnak mindenhol.
»Milyen egyéb programok várják a
mûvelõdési központba betérõket?
– A 2016-os év több szempontból jubi-
leumi év, ennek keretében is zajlanak
kulturális események, programok.
Mind  ezekhez kapcsolódik egy-egy je -
len tõs kiállítás is, ilyen például a Kresz -
nerics-év zárásaként október kö ze pén

rendezendõ konferencia, valamint a
Kresznerics Ferenc életét, pályáját,
munkásságát bemutató kiállítás, mely
szintén e hónapban látogatható. Jubi -
leumát ünnepli a Kemenesaljai Baráti
Kör, ünnepi közgyûlésüket intézmé-
nyünkben tartják november 12-én.
Lesz kiállítás a kör történetébõl és vá-
logatás mindazon fiatalok alkotásaiból,
akik a baráti kör által kiírt pályázato-
kon, ösztöndíjakon részt vettek. Het -
venedik évfordulóját köszönti idén a
gimnázium, jubileumuk jegyében lesz-
nek nálunk is programok. 1956. októ-
ber 23-a hatvan éves évfordulójához
kapcsolódóan a városi ünnepségen túl
egy jubileumi dokumentum-kiállítást
rendezünk az éremgyûjtõk csoportjá-
nak segítségével. Harminc éve alakult
meg a Kemenesaljai Alkotókör, mely
közösségnek hála isten vannak még
köztünk élõ tagjai; de a már nem élõk
is máig hatnak mûvészetükkel, mun -
kájukkal. Ez a szellemi mûhely is készül
egy, a karácsonyhoz, év végi ünnep -
körhöz illesz kedõ tárlattal. A gyereke-
ket a nyári szünethez hasonlóan az õszi
szünetben is várjuk játszóházba, krea-
tív és interaktív foglalkozásokra. Hogy
minél szélesebb körben tudjuk a meg-
növekedett mozis igényeket kielégíte-
ni, beve zettük a szombat délelõtti ma-
tiné-vetítést 10 órai kezdettel. A lassan
köze ledõ év vége pedig az advent
jegyében telik majd a hétvégi gyertya-
gyújtásokkal, valamint a jótékonysági
rendezvényekkel. 

»REINER ANITA

Õszi hangulatjelentés a kultúra frontjáról



10

Új Kemenesalja  »  2016. 10. 14.M Û V E L Õ D É S   «

Több évtizedes múlt ra tekint vissza az
Orszá gos Könyv tári Na pok október eleji
megren dezése.

Visszatérõ programelemek mellett a
bibliotékák mindig igyekeznek egyéni
színekkel gazdagítani ezt az egy hetet,
amelynek idõszaka ebben az évben
október 3-tól 9-ig tartott.
Celldömölkön a hét folyamán két akció
mozgatta meg az érdeklõdõket. Régi
hagyomány, hogy ingyenes beiratko-
zással próbálja a városi könyvtár nö-
velni a könyvtárhasználók táborát. E
vonzó lehetõség természetesen nem
érvényesült korlátlanul, hiszen csak a
2015 elõtti tagok vagy a teljesen új ol-
vasók engedhettek a „csábításnak”. Az
ilyen szempontból is eredményes hé-
ten mintegy harmincan váltották ki
kedvezményes olvasójegyüket.
Újdonságnak számított, hogy a Kresz -
nerics Ferenc Könyvtár az állományából
leselejtezett dokumentumokat felkí-
nálta megvételre. A naponta változó
több ezer kötetbõl élvezettel válo -
gattak a gyakran vissza is térõ érdek -
lõdõk. Mindenki jól járt, hiszen az ere-
deti árhoz viszonyított 50-200 Ft-os
összegért csemegézhettek a gazdag kí-
nálatból a Gutenberg-galaxis hívõi, a
kiválasztott könyvek pedig a hulladék-

telep és újrafeldolgozás helyett értõ
kezekbe jutottak. Az akció beváltotta a
hozzá fûzött reményeket: a böngész-
dében 500 kötetnél többet vásároltak
meg a könyvtárba betérõk több mint
30 ezer forint értékben.
Sohonyai Edit kiskamaszoknak terve -
zett elõadására technikai okok miatt
késõbb, de még októberben sor fog
kerülni. 
Immár rendszeresnek számít a könyv-
tári hetet záró Könyves Vasárnap,
amelynek során  rendkívüli nyitva tar -
tással várta 14-tõl 17 óráig a könyvtár

a látogatókat. Ezúttal a jelenlegi mun-
katársak mellett sok évtizedes könyv-
tárosi tapasztalattal rendelkezõ egyko-
ri kollégák, Káldos Gyula és Szomju
Lászlóné is várták délután a különbözõ
generációkat. Németh Tibor könyvtár -

vezetõ mellett õk is gratuláltak az Örö-
kös Tagságot hosszú ideje folyamatos
és rendszeres könyvtárhasz nálattal
kiérdemelt felnõtt olvasóknak: a cell-
dömölki Bene Csillának (középen), a
kemenesmihályfai Kondics Jó zsefnek
(jobb szélen) és a vépi (Bo bán tanító)
Szemes Józsefnek (bal oldalt). Idén új
színfolttal bõvült a kezde ményezés:

elsõ ízben vehették át a gyermek-
könyvtár legszorgalmasabb olvasói kö-
zül öten a Talentum Könyv tári Tagság
olvasójegyet a könyvtárve ze tõtõl és
Emih-Virág Eszter gyermekkönyvtáros-
tól, amely tanulmányaik végéig beirat-
kozási díjtól mentes tagságra jogosítja
fel a tulajdonosait. A meg tisz telte -
tésben részesülõk a képen balról jobb-
ra: Piller Nikolett, Nagy Laura Anna,
Solazzo Marlene, Horváth Liliána, Sza -
kál Viktória Krisztina.
A könyvtári napok sorozata 2016-ban is
elérte a célját, hiszen a programok révén
felhívta a figyelmet a dokumentumok-
hoz és az információkhoz demokratikus
hozzáférést nyújtó könyvtár munkájára
és szolgáltatásainak fontosságára.

Országos Könyvtári Napok Celldömölkön

Olvasmányajánló
pályázat

Elsõként a Talentum Könyvtári Tag -
ság részesei hallottak a könyvtár ál-
tal kezdeményezett olvasás népsze -
rûsítõ pályázatáról. Két kategóriá-
ban, az általános iskola 5-6. és 7-8.
osztályos tanulói írhat nak egy ked -
venc könyvükrõl kortársaiknak. A
beadandó írásokat mûfaji és ter -
jedelmi korlátok nél kül legkésõbb
2016. december 6-ig várjuk a gyer-
mekkönyvtárba. A könyvajánlók fel-
kerülnek a könyvtár honlapjára, a
legszínvonalasabbak és legötlete-
sebbek pedig december közepén
külön jutalomban részesülnek.



11

Új Kemenesalja  »  2016. 10. 14. »  V E G Y E S

Immár harminchetedszer rendezték
meg a csillagászati heteket. A program-
sorozathoz a Kemenes Vulkánpark is
csatlakozott, péntek este tudományos
elõadással és csillagászati megfigyelés-
sel várta látogatóit a Vulkánház.

Szeptember 15. és október 21. között
immár 37. alkalommal rendezi meg a
szombathelyi illetõségû Gotthard Ama -
tõr Csillagászati Egyesület a Megyei
Csil lagászati és Ûrkutatási Hetek nevû
programsorozatát. A társaság a me-
gyeszékhelyen megtartott programjai
mellett vidéki helyszíneken is megte -

rem tette a lehetõséget a sorozatba
történõ bekapcsolódásra. Ennek egyik
állomása volt az október 7-én 18 órától
a Kemenes Vulkán park ban megren de -
zésre kerülõ isme ret terjesztõ foglal ko -
zás is. A Földszerû bolygók fejlõdése és
klímája címet viselõ elõadásra szép
számmal érkezõ vendégek megtöltöt-
ték a Vulkánpark konferenciatermét, és
egy izgalmas bemutatót láthattak Mit -
re Zoltán, a Gotthard Csillagászati Egye -
sület munkatársa tolmácsolásában. A
megjelentek a diasorozattal illusztrált
elõadás során elõször betekintést nyer-
hettek az élet és a civi lizáció Földön

történt fejlõdésébe. Ezt követõen a
Naprend szerben zajló vulkáni tevé -
keny ségeket vette sorra az elõadó, vé-
gül megismertette a hallgatósággal az
exobolygók titkait. Mitre Zoltán külön
kitért a Földön zajló klímaváltozásra,
annak je lenlegi és ké sõbbi következ-
ményeire, valamint az emberi népes -
ség jövõbeli várható ala kulását, a szü -
letendõ gyermekek számának földrajzi
elhelyez kedéshez való viszonyát is
elõreve títette. A beltéri programot
követõen a résztvevõknek lehetõségük
nyílt az intézmény parkolójában felállí-
tott távcsöveken keresztül a Hold és a
Szatur nusz tanulmányozására, így még
közelebb érezhették magukhoz az uni-
verzum titkait. »NN

Csillagszemle a Vulkánparkban

2016. október 2–8. között zajlott le az
Erasmus+ KA 2 pályázat 3. projekttalál-
kozója a Celldömölki Berzsenyi Dá niel
Gimnáziumban. Három országból: Né -
met országból, Hollandiából és Olasz -
országból látogatott a gimnáziumba 8-
8 diák, valamint kísérõtanáraik.

A projektmunka angol nyelven folyt, ez
a nyelv adott lehetõséget a külföldi is-
kolák közötti kölcsönös kommunikáció-
ra. A projekt témája: Spirit of Europe
(Európa szelleme), melyet résztémák-
ra bontva dolgoztak fel a 4 nemzet ve-
gyes tanulócsoportjai. A résztémák kö-
zött olyan kérdéseket járnak körbe,
mint például, hogyan és miért léptek
be az egyes országok az EU-ba, miért
akadályozták meg az Európai Unió al-
kotmányának a hatályba lépését, mi -
lyen elõnyei, milyen hátrányai vannak

az Európai Uniónak, melyek az Európai
Unió legnagyobb problémái. A téma in-
formációit az e-Twinning online felü-
letre töltötték fel. A diákok a gimnázi-
um számítástechnika termeiben dol-
goztak. Pénteken minden csoportnak
be kellett számolnia az elvégzett mun -
káról a közösség elõtt angol nyelven. A
projekt résztvevõi rengeteg informáci-

óval szolgáltak, politikai, gazdasági,
történelmi témákról az Európai Unióval
kapcsolatban a 40-50 fõs hallgatóság
elõtt. A szakmai munka záróeseménye
Prof. Schöpflin György EP képviselõ an -
gol nyelvû elõ adása volt, aki az elõ -
zetesen össze gyûjtött, valamint a hall-
gatóság által feltett kérdésekre vála-
szolt. »DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ

Projekttalálkozó Celldömölkön

A pákozdi csata az 1848–49-es forra -
dalom és szabadságharc jelentõs csa-
tája volt. Az 1848. szeptember 29-én a
Pákozd közelében vívott csatában
Móga altábornagy seregei vereséget
mértek a Jellasics horvát bán által ve -
ze tett seregre.

Errõl a jeles eseményrõl emlékeznek
meg évek óta az Alsósági Tagiskolában
is. A szeptember 29-i emléknap alkal-
mából immár harmadik éve rendezte
meg az intézmény hagyományos aka-
dályversenyét. A verseny azonban idén
pluszprogrammal is bõvült, az iskola a
délután folyamán a szüreti hagyomá-
nyokat is felelevenítette a tanárok és

diákok közremûködésével. „Iskolánk
harmadik alkalommal rendezi meg a
pákozdi csata emléknapja alkalmából
hagyományos akadályversenyét. Az
idén ezt az akadályversenyt összekö-
töttük a szüreti hagyományokkal, szü -
reti népszokásokat fûztünk a feladat -
sorokba. A gyerekeknek lehetõ sé gük
van végigkísérni a szõlõ útját egészen
a must készítéséig. A népszokásokat
pedig táncház keretében elevenítjük
fel Ipsics Péter segítségével. Mint
mindig, a szülõk most is nagy segítsé-
günkre vannak, az akadályversenyen
kísérõként, valamint az állomások le -
bonyolításában is közremûködtek. A
gyerekek elõzetes feladatként kapták,

hogy õszi termésekbõl készítsenek
bemutatót, melybõl ma kiállítást is tar-
tunk. Ehhez kapcsolódva a szülõk szá -
mára pedig pogácsakészítõ-versenyt
hirdettünk” – számolt be az iskolai
szep tember 29-i programokról Zsám -
boki Zita, az iskola pedagógusa. A
meghirdetett termésbemutatót nagy
szorgalommal hajtották végre a diá-
kok, az intézmény aulájában roska -
doztak az asztalok a különféle õszi gyü -
mölcsöktõl, gesztenyéktõl és tobo -
zoktól. A munkából pedig a szülõk is ki-
vették a részüket, a pogácsasütõ ver-
seny produktumai pedig már nem csak
a szemnek nyújtottak ínycsiklandozó
élményt. Az emléknap és a szüreti ha -
gyományõrzõ program vidám tánc -
házzal zárult csütörtök délután Alsó -
 ságon. »N. NÓRA

Pákozdi emléknap Alsóságon
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Celldömölki VSE-Swietelsky – BVSC Zug -
ló I. 6:2, asztalitenisz extraliga mérkõ -
zés, Celldömölk.
Páros: Fazekas, Szita – Oláh, Do Phuong
1:3 (-9, 6, -7, -8) Szoros játszmával
indult a találkozó, a fõvárosiak kon-
centráltak jobban, így övék lett az elsõ
pont. A folytatásban ugyan még
egyen lítettek Fazekasék, de utána már
jobbak voltak a vendégek, és megsze-
rezték a vezetést. (0-1)
Egyéni, 1. kör: Lindner – Bruckner 3:1
(2, -9, 3, 6) Iskolajátékkal kezdett Lind -
ner, aztán a második szettben kicsit ki-
engedett, de végül ismét magára ta-
lált, és nagyon magabiztosan hozta a
kötelezõt. (1-1). Szita – Do Phuong 3:1
(4, 3, -9, 8) Meglepõen simán indult
Szita számára ez az összecsapás, Do
Phuong mindössze a 3. szettben vette
fel némileg a meccs fonalát. A 4. játsz-
mában még igyekezett a vietnámi, de
nem tudta legyõzni a fiatal cellit. (2-1).
Fazekas – Oláh 3:1 (9, -6, 10, 11) Az est
talán legjobban várt párharca volt ez.
Fazekas remekül kezdett, és ez nagy
önbizalmat adott neki a folytatásra.
Szoros szettekkel, nagy csatában sike -

rült pályafutása során elõször legyõzni
a finn válogatott játékost. (3-1)
Egyéni, 2. kör: Lindner – Do Phuong 3:1
(7, 9, -7, 3) Lindner ezúttal is magabiz -
tos volt, gyõzelme egyetlen percig sem
forgott veszélyben. (4-1). Fazekas –
Bruckner 3:1 (4, -11, 6, 3) A második
szettben kissé meglepte Fazekast az ifi
ranglista 2. helyezettje, de a folyta -
tásban gyõzött a nagyobb tudás. (5-1).
Szita – Oláh 0:3 (-10, -7, -7) Szita nem
ta lálta Oláh ellenszerét. A fõvárosi já-
tékos végig irányította a meccset, és
simán nyert. (5-2)
Egyéni, 3. kör: Fazekas – Do Phuong 3:0
(4, 1, 3) Az eredmény nem ad pontos
képet a két játékos közti különbségrõl,
ugyanis a vietnámi születésû játékos
sérült nyakkal vállalta az összecsapást,
így nem jelentett nehézséget a legyõ -
zése. (6-2)
Igazi rangadó várt a celli csapatra, ám
ennek ellenére Klampár Tibor bizakodó
volt a meccs elõtt. Világbajnok tréne-
rünk csapata 6-3-as sikerében bízott,
és játékosai hozták is azt, amit mes -
terük elvárt tõlük. Mindenki a maximu-
mot nyújtotta ezen az estén, és külön

öröm, hogy Fazekas Péternek sikerült
legyõznie a magyar ranglista vezetõjét,
a finn válogatott Oláh Benedeket, aki
asztalhoz lépett a riói olimpián is, és
jelenleg a világranglista 66. helyén áll.
Ezzel a gyõzelemmel 5 forduló után is
száz százalékos volt a CVSE-Swietelsky
gárdája az extraligában. A hidegzuhany
egy nappal késõbb jött, amikor Faze -
kasék Budapesten 6:4-re kikaptak a
BVSC Zugló II. csapatától. Ezt a veresé-
get aligha kalkulálta bele bárki is, bár
hozzá kell tenni, hogy a házi rangadón
a BVSC Zugló I.-et is megverte a Molnár
Krisztián, Kovács Sebestyén, Kovács Gá -
bor alkotta hármas. Most egy rövid baj-
noki szünet következik, ám a folytatás-
ban jön a legjobban várt csata, novem-
ber 11-én 17 órakor ugyanis CVSE-
Swietelsky – PTE PEAC rangadót ren-
deznek az alsósági sportcsarnokban. A
nagy rivális pécsiek eddigi két meccsü-
ket magabiztosan nyerték, reméljük,
Celldömölkrõl pont nélkül távoznak.
Lapzárta után: BVSC Zugló II. – Celldö -
mölki VSE-Swietelsky 6:4, asztalitenisz
extraliga mérkõzés, Budapest.
Gyõzött: Fazekas 3, Szita 1 illetve Mol -
nár 2, Kovács S. 2, Kovács G. 1, Molnár –
Kovács S. páros.

»CSUKA LÁSZLÓ

Felemás mérleg a BVSC ellen

Elõször rendeztek kosárlabda tornát a
nyáron átadott CVSE-Swietelsky Aré -
nában. A Kemenesaljai Kistérség Egész -
séges Életmódért Alapítvány idén is
megszervezte kosárlabda Szüreti Kupát,
ahol ebben az évben öt csapat küzdött
egymással a végsõ gyõzelemért. A
részt vevõk száma miatt körmérkõzéses
rendszerben zajlottak az összecsapások,
mindenki megmérkõzött mindenkivel,

és a több szerzett pont döntötte el a
helyezéseket. Mivel körbeverésbõl nem
volt hiány, ezért igazán izgalmasra sike-
rült a végelszámolás. Celldömölköt két
csapat is képviselte, rajtuk kívül moson -
magyaróvári, sárvári és gyõri kosarasok
alkották a kupa mezõnyét. A helyezések
tekintetében nem lehet okunk panasz-
ra, hisz mindkét celli együttes a do bo -
gón végzett. A szer vezõk idén is kiváló

munkát végeztek, és a résztvevõk is
színvonalas, sport szerû mérkõzéseket
vívtak, így mindenki, aki részt vett ezen
a rendezvényen, igazi sportélménnyel
gazdagodott.
A kosárlabda Szüreti Kupa végeredmé-
nye:
1. CVSE I.
2. S.A.K.K. (Sárvár)
3. CVSE II.
4. IKC Gyõr
5. Mosonmagyaróvár

»CSUKA L.

Szüreti Kupa a kosarasoknál

Bajnok DSE Nemesvámos - Celldömölki
VSE 30-27 (14-14). Veszprém, 50 nézõ,
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, v.:
Gácsig, Sárközi.

Celldömölki VSE: Szabó – Horváth 2,
Sebestyén 2, SZOMORKOVITS A. 4, Gei -
ger, SZOMORKOVITS L 14/4, Fûzfa 2.
Csere: Pongrácz (kapus), NÉMETH 3,
Vlasich, Marton, Szalai. Edzõ: Kósa Ottó.

A találkozó elején még úgy tûnt, hogy
lesz keresnivalója a Celldömölknek
ezen a meccsen, de pár perc alatt el-
úszni látszott minden, hisz a 10. perc
végére már 8-3-as hazai vezetés állt az
eredményjelzõn. A mérkõzésbe jókor
nyúlt bele Kósa Ottó, hisz egy idõkérést
követõen elkezdett felzárkózni a Cell,
sõt a 20. percben már vezetett is. A
szü netig egyenlíteni tudott a házigaz-

da, de a folytatásban is a mieink domi-
náltak, negyed órával a vége elõtt még
két gól volt a CVSE elõnye. A hajrára
azonban elfogyott a lendület és az erõ,
a rövid kispad megbosszulta magát. A
jobb állapotban lévõ nemesvámosiak
megfordították, és végül meg is nyer-
ték a találkozót.
Junior: 62-13

»CSUKA L.

Továbbra is pont nélkül kéziseink
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Celldömölk – Rábapaty 2-2 (2-0)
Celldömölk, 250 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 7. forduló 2016. ok-
tóber 1. 
Vezette: Boda György (Polgár Tamás
dr., Kártyás Katalin).
Celldömölk: Bíró – Vajda, Varga, Bodor,
Györkös – Potyi, Gorácz (Büki 87. p.) –
Virág, Piri (Czöndör 90. p.), Ódor
(Lempeg 67. p.), Dobson (Németh 60.
p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Rábapaty: Király T. – Király Zs. (Do -
vánsz ki 46. p.), Csupor, Piros, Balhási –
Dugovics, Gallen (Németh K. 46. p.),
Szabó, Fehér (Kovács 73. p.) – Király
L.(Németh B. 83. p.), Bajnok (Németh
Á. 90. p.). Edzõ: Enzsöl Gábor.
Kiállítva: Enyingi Márk (95. p.)
Góllövõk: Györkös Gábor (24. p.), Dob -
son Dávid (28. p.), illetve Bajnok Máté
(52. p.), Dovánszki Péter (86. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Rábapaty U19
4-3. G.: Péter Dávid, Balázsi Krisztián
(2), Szakos Márk. Nehéz, de fontos
gyõzelem az elsõ és második helyezett
csatájában.

Celldömölk – Király SZE 1-3 (1-1)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 8. forduló 2016. ok-
tóber 8. 
Vezette: Horváth Patrik (Kondor Péter,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Heiner – Lempeg (Gorácz
75. p.), Varga, Bodor, Virág – Potyi,
Szuh – Enyingi Marcell, Piri (Györkös
78. p.), Németh (Gyõrvári 63. p.), Ódor
(Büki 80. p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Király SZE: Mester – Bõdi, Kiss B., Faze -
kas (Janzsó 14. p.), Hegedûs (Nemes
87. p.) – Hujber B.(Németh B. 91. p.),
Varga, Szalay (Takács 72. p.), Hujber G.
– Németh D.(Szabó 83. p.), Kiss K. Edzõ:
Hajmási Milán. 
Kiállítva: Bodor Tibor (93. p.)
Góllövõk: Bodor Tibor (25. p.), illetve
Németh Dániel (26. p.), Kiss Kornél
(67. p.), Szabó Zoltán (86. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Király SZE U19
3-1. G.: Czöndör Bálint (2), Zseli Bálint.

Gyõzelmével továbbra is 100%-os tel-
jesítménnyel az élen áll az ifi csapat. 
Gödörbe kerültünk, ez egyértelmû az
elért eredmények és a mutatott játék
alapján, csak az a kérdés, elértük-e
már a gödör alját vagy nem. Ha igen,
és megindulunk belõle felfelé, akkor a
lehetõ legjobbkor jön a Körmend elleni
rangadó és a Bácsalmás elleni Magyar
Kupa mérkõzés, ha még nem, akkor
gyakorlatilag leszámolhatunk minden
nagyratörõ elképzelésünkkel erre a
bajnoki évadra. Az okok között min -
den képpen elsõként kell megemlíteni
a csapatot sújtó sérülés- és betegség -
hullámot, ami nyomon követhetõ az
összeállítások kényszerû változatossá-
gán, ráadásul, ami nem látszik abból,
hogy sokszor fél sérülten, vagy csak fé-
lig gyógyultan vállalták a szereplést a
játékosok. Emellett és persze ettõl nem
függetlenül, kiütközött a mérkõ -
zéseken az a két ok, amiért általában
bárhol a világon elveszítenek egy mér -
kõzést, lassú, figyelmetlen védekezés
és lassú, helyzeteit ki nem használó
támadójáték. Az idén meglepõen jól
szereplõ Rábapaty még csak ránk
ijesztett, az elsõ félidõben már elvesz-
tett találkozójukat hozták vissza dön -
tetlenre a második félidõben, jól vál-
tottak harcmodort, amit mi nem tud-
tunk lekövetni. Ez a pontvesztés még
belefért, ha lehet ilyet mondani, a
Király elleni vereség viszont már sokba
kerülhet. 19 meccses hazai veretlensé-
gi sorozat szakadt meg ezzel a bajnoki-
kat tekintve, az elmúlt idényben össze-
sen két pontot (a Körmend ellen) vesz-
tettünk hazai pályán, most már hét
pontnál tartunk. Szót kell ejtenünk a ki-
állításokról és a játékvezetésrõl is.
Boda György amellett, hogy jogosnak
tûnõ büntetõt nem ítélt meg a ja -
vunkra, a pályára sem lépõ Enyingi
Márkot a mérkõzést követõen állította
ki szövegelés miatt, ráadásul úgy, hogy
Enyingit egészen október 25-éig eltil-
tották. Horváth Patrikról pedig tudnunk
kellett, hogy ma a megye legnagyobb

kártyabûvésze, öt meccset vezetett ed-
dig, az átlaga meccsenként egy piros
és öt sárga lap, mégis belefutottunk a
zsákutcájába. 
Sorsoltak a Magyar Kupa országos kö-
rének október 26-i hetedik fordulójára.
A négy állva maradt Vas megyei
együt tesbõl a Haladás a másodosztályú
Vác otthonában lép fel, Szombathelyre
a Királyhoz az NB III-as REAC, míg Kör -
mendre a szintén a harmadik vonalban
játszó Szentlõrinc érkezik. Mindkét ven-
dégegyüttes bajnoksága középmezõ -
nyéhez tartozik, így nem lehetetlen a
legyõzésük. Nekünk megint nem lett a
hazai pályához szerencsénk, elkerültük
ugyan a nevesebb együtteseket, de
elég messzire kell utaznunk, Bácsal -
másra. Ellenfelünk a Bács-Kiskun me -
gyei bajnokság élmezõnyéhez tartozik,
a 103 éves egyesület labdarúgó szak-
osztályának eddigi legnagyobb kupa-
menetelése 1964-ból származik. Máig
büszkék a bácsalmásiak arra, hogy ak-
kor több megyei és magasabb osztályú
csapat legyõzése után a Budapesti
Hon védot láthatták vendégül. Nyolc
nullára kaptak ki ugyan, de a máig
nézõrekordot jelentõ 4000 nézõ és
fõleg csapata góljainak felét szerzõ
Tichy Lajos jól szórakozott. Most nem
várható ennyi nézõ, ennyi gól, de egy
vendégsiker beleférne azért az össz-
képbe. 
Addig viszont lesz két felhozó mérkõ -
zés a gödörbõl, az eddig nagyon ma-
gabiztosan pontveszteség nélkül me -
ne telõ Körmend lesz október 15-én új-
ra hazai pályán az ellenfél, majd egy
héttel késõbb a rossz emlékû lukácshá-
zi pálya lesz az irány. A rossz emlék a
május végi elvesztett bajnoki összecsa-
pás miatt van meg nekünk, Enyingi
Márknak és Bodor Tibornak azért is kü-
lönösen, mert akkor kiállította õket a
játékvezetõ, ja, egyikõjük biztos, a má-
sikójuk jó eséllyel eltiltott lesz most.
Figyelem, mindkét mérkõzés a korábbi
kiíráshoz képest fél órával korábban
kezdõdik, így aki a kezdõ sípszótól ré-
szese akar lenni a találkozóknak, fél
négyre ott kell lennie a nézõtéren!

»DOTTO

Gödörbe kerültünk
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Sikeres frisstészta-gyártó családi vállalkozásunk 
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.

Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk élelmiszeripari végzettségű,
szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak,

villanyszerelő, vezérléstechnikai, automatizálási, 
mechatronikai, elektronikai jártassággal rendelkező érdeklődők,

takarítónő
illetve betanított munkások

jelentkezését, akik szeretnének egy megbízható cégnél dolgozni.
Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 ingyenes céges buszjárat
 tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás

Ha felkeltettük az érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését telefonon a
06-95-525-367-es telefonszámon, postai úton a Wewalka Kft. 9500 Celldömölk, Pápai u. 27.,

továbbá az m.szegedine@wewalka.hu e-mail címen



Tankoljon jó minõséget jó áron!

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj



Az Antók
Nyomdaipari Kft.

lelkes, teherbíró munkatársakat keres
nyomdaipari segédmunkás pozícióba.

Feladatok:
gyártási feladatokban való részvétel
nyomdaipari termékek csomagolása
mûszakvezetõ/gépmester 
utasításainak maradéktalan betartása

Elvárások:
gépészeti ismeretek
terhelhetõség, jó állóképesség
precíz munkavégzés, megbízhatóság

Amit nyújtunk:
stabil vállalati háttér
hosszú távú, biztos munkahely

Jelentkezéséhez küldje el önéletrajzát 
a muszakvezeto@antok.hu címre. 
A munka részleteivel kapcsolatban 

a 06-95/525-275-ös telefonszámon érdeklõdhet
hétköznapokon 8-14 óra között. 

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!

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

Munkásbakancsok,
munkaruhák,
védõcipõk,
kesztyûk

Fa-Gyulától!
Prémium munkavédelmi cipõk raktárról

Maximális minõség-minimális ár.

Munkaruhák, mellények, védõfelszerelések.

Szemüvegek 15 féle típusban

Fûkasza arcvédõk, hámok, sisakok

Védõkesztyûk szuper minõségben!


