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Kellemes ünnepeket
kívánunk!

Kellemes ünnepeket
kívánunk!



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

Ajándékozzon gépet,
szerszámot

Fa-Gyulától!
Minõségi kéziszerszámok, kisgépek

iparosoknak, barkácsolóknak,
kertészkedõknek, háziasszonyoknak. 

Márkától függõen 1-3-5 év vagy 
akár élettartam garanciával.

Megbízható elektromos gépek, melyekben
nem fog csalódni.

Szakértõ eladóink segítenek a választásban.

Figyelem!
Hagyományos és fémmentes bakancsok,

munkáscipõk, kesztyûk érkeztek!

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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Advent elsõ vasárnapja a keresztény
kultúrkör legfontosabb ünnepére, a ka-
rácsonyra való felkészülés elsõ állomá-
sa. Celldömölkön is évtizedes ha gyo -
lmány már, hogy ebbõl az alkalomból
a város szívében összegyûlve közösen
ünneplik a lakosok az elsõ adventi
gyertya fellobbanását, mely szokáshoz
idén az izsákfai és az alsósági városrész
is csatlakozott. 

November 26-án elõször Izsákfán, a
faluház elõtti téren gyülekeztek az
érdeklõdõk az adventi gyertyagyújtás-
ra. Az ünnepség keretében Horváth
Miklósné, a részönkormányzat képvise -
lõje osztotta meg ünnepi gondolatait,
majd Fehér László polgármester kö -
szön tötte az egybegyûlteket. Alsó sá -
gon, a katolikus templom elõtti téren
került felállításra a városrész adventi
koszorúja. Itt az óvodások mellett a
Népjóléti Szolgálat Idõsek Klubjának
lelkes tagjai is készültek ünnepi dal-
csokorral. Végül a hagyományos cell-

dömölki karácsonyvárásra is sor került
a Szentháromság téren felállított óriás-
koszorúnál. Az ünnepi beszédet Fehér
László polgármester tartotta. Az egyhá-
zak képviseletében Kovács Ferenc káp-
lán és Rác Dénes lelkész tartottak ige-
hirdetést, majd közösen meggyújtották
az elsõ gyertyát a városi óriáskoszorún.
A rendezvényt az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei
hangszeres zenével, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákjai pedig verses össze-
állítással tették teljessé.
December 3-án ismét több helyszínen
is felgyúltak az adventi fények. Az ün-
nepi szónok Izsákfán ezúttal dr. Kovács
Zoltán, a részönkormányzat vezetõje
volt, majd Izsákfa legifjabbjai mutat -
koztak be versekkel, dalokkal. Õket az
Alsósági Tagiskola elsõsei követték.
Ezután Alsóságon folytatódott az ad-
venti program, ahol az ünnepi kö szön -
tõt követõen ismét az Alsósági Tag -
iskola alsó tagozatosai adták elõ ünnepi
mûsorukat, majd a történelmi egyhá-
zak képviseletében dr. Koltai Je nõ plé-
bános, Kerekes Csaba evangélikus és
Németh Tamás református lelkészek

igehirdetése következett. Végül a
Szent háromság téren Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár igazgatója méltatta az
ünnepet, majd Kirner Antal Zoltán plé-
bános, Rác Dénes evangélikus és Né -
meth Tamás református lelkészek tol-
mácsolásában ökumenikus igehirdetés
következett, ahol a katolikus plébános
a karácsony legfontosabb értékei rõl és
valódi jelentõségérõl beszélt. Végül az
ünnepi mûsor következett, ahol a Cell -
dömölki Városi Óvoda Vö rösmarty úti
óvodásai adták elõ vidám, énekes-ze-
nés produkciójukat, majd a Szent Be -
nedek Katolikus Általános Iskola ének-
kara és a Soltis Lajos Szín ház fellépése
zárta az adventi mûsort. »ÚK

Adventi készülõdés 

A sajtóból értesült arról, hogy jövõre is-
mét lesz aktív belgyógyászati eljárás –
mondta el lapunknak Fehér László. A
polgármester a város és Kemenesalja
lakóival együtt örül a hírnek.

A szombathelyi Markusovszky kórház
részeként aktív belgyógyászati részleg-
gel rendelkezhet majd a celldömölki
kórház, adta hírül a megyei napilap
azon találkozó alapján, amelyet dec-
ember 2-án tartott Ágh Péter ország -
gyûlési képviselõ, prof. dr. Nagy Lajos,
a Markusovszky kórház igazgatója és
dr. Farkas Péter celldömölki kórház-
igazgató. A találkozóra meghívták a
mintegy 5 és fél ezer tagot számláló
Celldömölki Aktív Gyógyító Kórházért
Facebook-csoport képviselõit. Viszont
nem hívták meg a mintegy 11 ezer la-
kót számláló város, Celldömölk polgár-
mesterét. Igaz, a Facebook-csoport kö-
zel két éve küzd a kórházért. Fehér
László polgármester pedig „csupán”
több mint egy évtizede emeli fel a
hangját Kemenesalja kórházáért, foly-
tatott és folytat személyes megbeszé-
léseket és levelezéseket a mindenkori
kormány képviselõivel, hogy megfelelõ
számú aktív ágyon lássák el a város és
térsége betegeit, vagy hogy kapjon
megfelelõ finanszírozást a kórház ah -
hoz, hogy bizton sá gosan mûködjön. És

mindig értõ fülekre és együtt mûkö -
désre talált.
– Ez év márciusában kezdtük el az alá -
írás gyûjtést, a kezdeményezést szemé-
lyesen indítottam el – hangsúlyozta a
városvezetõ – de nemcsak a celldömöl-
ki kórházért, hanem a körmendi kórhá-
zért is, hiszen tarthatatlannak tartot-
tam és tartom azt az állapotot, hogy
Vas megyében csak egy aktív kórház
mûködjön. Nem akarom részletezni
mindazt, amit tettünk idén a kórházért,
csak kiemelek néhány momentumot.
Vas megye településeit bejárva közel
kilencezren írták alá az íveket. Az alá-
írók nem a politikai hovatartozást néz-
ték, mert az egészség kérdése nem le-
het politikai kérdés. Közben csatlako-
zott hozzánk az akkor még 3350 tagot
számláló Celldömölki Aktív Gyógyító
Kórházért Facebook-csoport is, így ve-
lük együtt mintegy 12 ezer ember vé-
leményét képviseltük. A csoport veze -
tõjével együtt felkerestük dr. Mészáros
Jánost, az egészségügyi ellátórendszer
mûködtetéséért felelõs helyettes ál-
lamtitkárt. Júliusban keltezett leve lem -
ben kértem Ágh Péter országgyûlési
képviselõ urat, hogy szintén vegyen
részt ezen a megbeszélésen, de kép -
viselõ úr ezzel a lehetõséggel nem élt.
Bizonyára számos szakmai egyeztetés
zajlott kormányzati és szakpolitikai

szinten, bár azokra a város vezetését
nem hívták meg. Tudom, hogy a kör-
mendi kórház hasonló utat járt be, és
lett a Markusovszky tagintézménye,
azonban azokra az egyeztetésekre, saj-
tótájékoztatókra meghívták Körmend
polgármesterét. Fehér László kiemelte:
– Azt hiszem, a város lakói nevében
mondhatom, örülünk annak, hogy
2017 tavaszától 15 ágyon aktív belgyó -
gyászati fekvõ beteg-ellátás lesz, de a
város és térsége érdeke továbbra is az,
hogy önálló intézmény legyen a cell -
dömölki kór ház. Én városvezetõként to-
vábbra is ezért fogok küzdeni, és kere-
sem to vábbra is az egyeztetési lehe -
tõséget a mindenkori kormánnyal és
szakpolitikával.

»ÚK

A sajtóból a kórházról
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Békés, örömteli karácsonyt és 
sikerekben gazdag,

boldog új esztendőt kívánok
Celldömölk minden lakójának

városunk önkormányzata 
nevében.

Fehér László
polgármester



2016. november 23-án ülésezett
Celldömölk Város Képviselõ-testülete.
Az ülésen elsõként esküt tettek az új
bizottsági tagok, akik Erdélyi Antal
képviselõ halála miatt kerültek a
bizottságokba.

Ezt követõen Fehér László polgármes-
ter beszámolt a két ülés között tör -
téntekrõl, majd megtörtént a Celldö -
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium, a
Celldömölki Városi Általános Iskola
valamint az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola mûködtetésének át-
adása a Klebelsberg Intézmény fenn -
tartó Központ számára. Ezután a Ke -
menes Vulkánpark illetve a Keme -

nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár beszámolója következett, majd
belsõ ellenõri jelentés a Celldömölki
Média Nonprofit Közhasznú Kft. rend -
szerellenõrzésérõl. 
Döntöttek a képviselõk arról, hogy a
házi segítségnyújtás keretében biztosí-
tott szociális ellátásért illetve személyi
gondozásért 2017. március 1-jétõl
óránként 150 forint személyi térítési
díjat vezessenek be, de térítésmentes-
séget javasoltak azok számára, akiknél
az egy fõre esõ jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 200%-át, vala-
mint egyedülálló esetén az öregkori
nyugdíjminimum 250%-át. Határozat

született arról is, hogy az idõskorúak
átmeneti és tartós bentlakásos ellátá-
sának intézményi térítési díját 2017.
február 1-jétõl 94500 forintra emeljék.
Hosszas huzavona után, többszöri
nekifutásra döntöttek a képviselõk a
kommunális adó összegének módosítá-
sáról. Eszerint a döntés szerint 2017-ben
a kommunális adó 7000 forint lesz.
Fehér László megköszönte a Radnóti
utcában lakók türelmét a helyreállítási
munkákkal kapcsolatban, és beje len -
tette, hogy az építtetõ 6 millió forint
értékben záros határidõn belül az érin-
tett szakaszonelvégzi az úthelyreállítá-
si munkákat. 

»LA
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Új bizottsági tagok, mûködtetés átadása

A járás közbiztonságával kapcsolatban
tartottak egyeztetõ fórumot a Celldö -
mölki Rendõrkapitányság képviselõi, a
települések, szervezetek és intézmé -
nyek vezetõi. A találkozó sarkalatos té-
mája ezúttal is a térség közbiztonsági
és bûnügyi helyzete volt.

Járási Közbiztonsági Egyeztetõ Fórumot
tartottak november 29-én, a Város -
házán. A félévente megrendezésre ke -
rülõ kerekasztal-beszélgetés résztve või
a Celldömölki Rendõrkapitányság veze -
tõi mellett a járás 28 településének
polgármesterei, az intézményve ze tõk,

a civil szféra, az egyházak kép viselõi,
valamint mindazok, akik valamilyen
módon szerepet vállalnak a közbizton -
ság megteremtésében. A fõ téma ez-
úttal is a járás közbiztonsági és bûn -
ügyi helyzete volt. Dr. Palkó Andrea, a
Celldömölki Ren dõrkapitány ság vezetõ -
je hangsúlyozta, a járásban elkövetett
bûncselekmé nyek száma továbbra is
csökkenõ tendenciát mutat, sokkal ag-
gasztóbb azon ban a közlekedési hely-
zet, a balesetek számának növekedése.
Épp ezért a rend õr ség továbbra is kie-
melt feladatának tekinti a közlekedés-
biztonság- és védelem javítását, vala -

mint a baleset-meg elõzést. Mindezeket
figyelembe véve azonban továbbra is
ki jelenthetõ, hogy a szubjektív közbiz-
tonságérzet a járás ban nem romlott. A
rendõr kapitányság vezetõje hozzátette,
mindebben nagy szerepet játszanak az
önkormányzati és intéz ményvezetõk, a
társadalmi és civil szer vezetek, akik a
rendõrséggel együtt mûködve, munká-
jukat segítve végzik tevékenységüket. A
fórumon megvitatásra került az épp át-
építés alatt álló Koptik Odó utcai piac
és környékének forgalmi szabályozása,
a mû ve lõdési központ elõtti téren és a
belvárosban történt rendbontások, ron-
gálások kér dése, valamint a térfigyelõ
kamerarendszer hatékonyságának nö-
velése is. »NN

Közbiztonsági egyeztetõ fórum

December 2-án az idei év utolsó kiállí-
tásának megnyitására is sor került a
Mûvelõdési Központ Móritz Galériáján.
A tárlat ismét egy jubileumot hivatott
ünnepelni: az idén 30 éves Kemenes -
aljai Alkotókör tagjainak munkái kerül-
tek ugyanis a falakra.

A hat kiállító mûvész Banyó Gyula,
Barabás Lajos, Nagy István, Dénes
Lajos Szilveszter, Galovich József és
Katonáné Erdélyi Györgyi, akiknek a
neve senki számára nem lehet isme -
retlen Kemenesalján, hiszen a mûvé -
szek itt éltek – és közülük ketten még
ma is itt élnek – alkottak és tanítottak.
A péntek esti kiállításmegnyitó az
Ádám Jenõ Zeneiskola növendékeinek
hegedûjátékával vette kezdetét, majd
Tulok Gabriella, Celldömölk Város Ön -
kor mányzatának oktatási és mûvelõ -
dési szakreferense tartott nyitóbeszé-
det. „A hat alkotó munkáiból nyílt tár-

lat a miénk is. Közöttünk éltek, nekünk
mutattak példát” – kezdte beszédét a
szakreferens. Az alkotók szinte egytõl
egyig mûvésztanárok is voltak, akiknek
a kezei alól rengeteg növendék került
ki. Õk pedig felügyelték a kezdetleges
ecsetvonásokat, finomították õket, te -
ret és lehetõségeket adtak a szárny-

bontogatáshoz. 1986 az alkotói kö zös -
ség nevéhez fûzõdõ elsõ jeles dátum,
az azóta eltelt 30 évnek voltak aktív és
kevésbé aktív idõszakai, de a kör célja
állandó volt, a térség mûvészeit össze-
kovácsolva kitárni Kemenesalját a la -
kosok elé. Azóta újabb mûvész gene -
rációk nõttek fel, akik elõdeik példájá-
ból tanulva majd maguk is tovább -
adhatják a mûvészet szeretetét, az al-
kotás élményét. „Hiszen egy közösség
lényege, hogy célt adjon és össze -
fogjon” – zárta köszöntõjét Tulok Gab -
ri ella. A beszéd után a szervezõk ne -
vében Pálné Horváth Mária, a mûve -
lõdési központ igazgatója köszöntötte
a megjelent alkotókat és családtagjai-
kat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a
tárlat megvalósulhasson. 
A kiállítás 2017. január 31-ig tekinthe -
tõ meg a mûvelõdési központ galériá-
ján.

»NÉMETH N.

A Kemenesaljai Alkotókör jubileumi tárlata
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Korábban már hírt adtunk arról, hogy
egy a 10.000 fõ feletti nagyságú vá -
rosok számára merõben új lehetõséget
nyit a TOP CLLD-7.1.1-16 kódszámú
uniós pályázati felhívás, melynek hiva-
talos címe „Kulturális és közösségi te-
rek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés a városi helyi fej-
lesztési stratégiához kapcsolódva”.

»Hol tart most ez a program, mik a
legújabb fejlemények?
– Az elsõ lépés a helyi akciócsoport szi-
gorú szabályok szerinti regisztrálása
volt, ebben a tíz jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezet által megalakított
akciócsoportban a civil, a gazdasági és
az önkormányzati szektor tagjai egyen -
lõ arányban vesznek részt, a konzorci-
um vezetését a Celldömölki Média
Nonprofit Közhasznú Kft. vállalta fel. Ez
az akciócsoport dolgozza ki az akcióte-
rületre, jelen esetben a teljes város te-
rületére vonatkoztatható fejlesztési
stratégiáját és nyújtja be bírálatra a
döntéshozó szervezethez az október
31-érõl december 30-ára meghosszab -
bított határidõre. 

»Milyen érdeklõdés volt tapasztalható
a program iránt a lakosság részérõl?
– A város honlapján közzétettünk egy
kérdõív jellegû dokumentumot, ennek
egyszerû kitöltésével bárki részese le-
hetett a programalkotásnak. E mellett
– és azt kell mondani ez a módszer volt
a hatékonyabb –, közvetlenül keres -
tünk meg elsõsorban városi civil szer-
vezeteket, ahol ún. fókuszcsoportos
meg beszélés során mértük fel a vár -
ható igényeket. Leegyszerûsítve ugye
ennek az uniós pályázatnak az lesz a
lényege, hogy nyertességünk esetén
egy több száz millió forintos keret fe-
lett helyi szinten történhet meg a for-
rás továbbosztásának célrendszeri
meg határozása, magának a pályázta-
tásnak a teljes folyamata a pályázat

kiírásától, értékelésétõl kezdve, a vég -
rehajtásának ellenõrzéséig, az elszá-
molások teljesítéséig. A beérkezett vé-
leményeket, észrevételeket figyelem-
be véve elkészült a stratégia elsõ olva-
sata, ez most már szintén megtalálha-
tó a város honlapján. Az esetlegesen
beérkezõ újabb észrevételeket köve -
tõen véglegesítjük a dokumentumot és
a szükséges egyéb kellékekkel együtt
a megadott határidõig feltöltjük az
elektronikus pályázati rendszerbe. 
»Kihasználva az alkalmat, rákérdeznék
az önkormányzat által eddig benyújtott
uniós pályázatok sorsára…
– Több mint tíz projekttémában, több
mint egymilliárd forint támogatási ösz-
szegre nyújtott be az önkormányzat
különbözõ kiírásokra pályázatot, ezek
az elsõ jogosultsági és teljességi szû -
rõkön átjutottak, jelenleg több hónapja
arra várunk, hogy megszülessenek a tá-
mogatási döntések. Ugye, ennek a CLLD
pályázatnak az egyik különlegessége
éppen az, hogy itt nem az önkormány-
zat a pályázó és a támogatott sem õ
lesz remélhetõleg, hanem maga a
sokszereplõs helyi közösség. »ÚK

Új lehetõségeket nyitnak az új pályázatok

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét
egy minden év november utolsó he -
tében megrendezésre kerülõ kezde-
ményezés. Ennek keretében lelkes ön-
kéntesek saját akcióötleteiket megva-
lósítva hívják fel a figyelmet a hulla -
dék keletkezés megelõzésének, a ke-
letkezett mennyiség csökkentésének, a
termékek újrahasználatának, valamint
az anyagok újrahasznosításának fon-
tosságára. 2009-ben indult útjára a
kezdeményezés, amely a negyedik al-
kalommal, 2012-ben már 27 ország-
ban 10793 akció keretében valósult
meg. Azóta ezek a számok pedig csak
tovább növekedtek, az idei évben pe-
dig a Kemenes Vulkánpark is csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Az intéz -
mény ugyanis pár héttel ezelõtt egy
recycling pályázatot írt ki két kategóri-
ában, karácsonyfadíszekkel, illetve ké-
peslapokkal lehetett nevezni, melyek-
nek természetesen újrahasznosított
hulladékból kellett készülniük. A rövid
pályázati idõ ellenére népszerû volt a
felhívás, ugyanis rengeteg pályamunka
érkezett a Vulkánparkba, Celldömölk és
környékén túl az ország legtávolabbi

pontjairól is, így például Debrecenbõl.
A készítõk pedig igazán kreatívan ol-
dották meg a feladatot, olyan egyszerû
alapanyagokat felhasználva, mint a
PET-palack, a parafadugó, a tojástartó,
vagy épp a feleslegessé vált puzzle
számos ötletes, színvonalas és eredeti
karácsonyfadísz született. Ugyanilyen
kreatív munka állt a képeslapok mö-
gött is, a hulladékpapírból készült üd -
vözlõkártyák szintén kiállításra kerültek
a Vulkánház elõterében. A pályamun-
kák pedig természetesen díjazásban is
részesültek. A pályamunkákból nyílt ki-
állítás megnyitója után egyéb progra-
mok is várták a látogatókat. Szintén a
hulladékcsökkentés jegyében csere-
bere börze nyílt az elõcsarnokban, ahol
a mások által már megunt, vagy feles-
legessé vált ruhadarabok cseréjére,
vásárlására volt lehetõség. Emellett in-
dult egy zölddekor workshop is, ahol a
Vulkánpark által szelektíven gyûjtött
mûanyag és kartonpapír hulladékból
készíthettek karácsonyi dekorációkat a
látogatók az upcyclng, vagyis az érték -
növelõ újrahasznosítás jegyében.

»NN

Zöldkarácsony a Vulkánparkban Karácsonyi adományozás

A Cselekvõ Összefogással Cell -
dömölkért Egyesület a TV-Cell el
kö zösen karácsonyi ado mány -
gyûjtést szervez a Kemenesaljai
Mûvelõdési Köz pont és Könyv -
tárban 2016. december 15–16-án
(csütörtökön és pénteken) 15–17
óra között és december 17-én
(szom baton) 9–11 óra között. Az
adománygyûjtés során elsõsor -
ban tartósélelmiszer-csomago-
kat, tisztálkodó- és tisztítószere-
ket vár az egyesület. Az össze -
gyûjtött adományokat az egye-
sület a Magyar Máltai Szer etet -
szolgálat Celldömölki Cso port -
jával juttatják el a rászorulóknak.
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2016. november 16-án nyílt napot tar-
tott az SZMSZC Eötvös Loránd Szak -
gimnáziuma és Szakközépiskolája. A
pályaválasztás elõtt álló 8. osztályoso-
kat és szüleiket Soós Andrea tagin -
tézmény-vezetõ köszöntötte az iskola
aulájában.
Elsõként a 2017/2018-as tanévre
meg hirdetett képzésekrõl kaptak tájé-
koztatást a megjelentek. A szakgim -
náziumi képzés iránt érdeklõdõk 4+1
éves képzésre jelentkeznek, melynek
keretén belül középszinten érettségiz-
hetnek, szakmai tantárgyból közép -
szintû vagy emelt szintû érettségi vizs-
gát tehetnek. A képzés sajátossága,
hogy az érettségi vizsgával párhuza-
mosan szakképesítést is kapnak a diá-
kok, majd további egy év alatt újabb,
magasabb szintû OKJ-s végzettséget is
szereznek. Informatikai rendszerüze -
meltetõ, irodai titkár és vendéglátás -

szervezõ szakképesítés közül választ-
hatnak a 8. osztályosok, amennyiben a
szakgimnáziumi képzést preferálják.
A szakközépiskolai képzés idõtartama
3+2 év. A választott szakmát (asztalos,
cukrász, pék, ipari gépész, festõ, má -
zoló, tapétázó, nõi szabó) három év
alatt sajátíthatják el a diákok, majd a
komplex szakmai vizsgát követõen
munkába állhatnak, vagy két év alatt
érettségi vizsgát tehetnek, esetleg fel -
nõtt oktatás keretében újabb szakmát
szerezhetnek.
Sem a szakgimnáziumi, sem a szakkö -
zépiskolai képzésre jelentkezõknek
nem kell felvételi vizsgát tenniük. A 7.

év végi és a 8. félévi magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, törté -
ne lem, illetve a szakgimnáziumi kép-
zést választók esetében az idegen
nyelv, a szakközépiskolai képzésre je -
lentkezõknél a technika vagy a rajz
tantárgy érdemjegyeit veszi figyelem-
be az intézmény. Fontos tudnivaló,
hogy az adott szakmánál egészségügyi
és/vagy pályaalkalmassági követel-
mény(ek)nek is eleget kell tenniük a
jelentkezõknek.
A szakképzett munkaerõt folyamato-
san keresik a cégek, a vállalkozások, az
iskola által meghirdetett szakmákra
igény van a munkaerõ-piacon. A szak-

maszerkezeti döntés értelmében hi-
ányszakmák esetében (asztalos, nõi
szabó) a következõ tanévben ösztöndí-
jat is kapnak a tanulók, melynek össze -
ge tanulmányi átlagtól függõen elér-
heti akár a havi 30.000,- forintot is. 
Az aktuális beiskolázási idõszak tudni-
valói mellett a gyakorlati képzésrõl
Enyingi Áron tagintézményvezetõ-he-
lyettes tájékoztatta a résztvevõket,
majd az iskola tanulói által készített,
diákéletrõl szóló, képes összeállítást te-
kinthették meg a rendezvényen meg -
jelentek. Ezt követõen az aulában kihe-
lyezett szakmai standokat keres hették
fel az érdeklõdõk és az egyes tan mû -
helyegységekben interaktív foglalkozá-
sokon vehettek részt. Az intézmény
2017/2018-as tanévre szóló beiskolá-
zási tájékoztatója megtalálható a
www.eotvoscell.hu honlapon. Várjuk a
szakmát tanulni akaró diákokat, hiszen
„Egy jó szakma felér egy diplomával!”

»SOÓS ANDREA

Nyílt nap a Szakképzõben

Kedves Olvasóink! Következõ lap-
számunk 2017. január 6-án jelenik
meg. Ezúton kívánunk minden ked-
ves Olvasónknak békés, boldog
ünnepeket!

»A SZERKESZTÕSÉG
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Az elmúlt héten, advent elsõ hetének
jegyében számos ünnepi programra
került sor városszerte. A református
egyházközség – szintén advent alkal-
mából – november 27-e és december
4-e között evangelizációs hetet tartott,
melyet vasárnap délelõtt igehirdetés
és hangverseny nyitott a református
templomban.

November 27-ével kezdetét vette az
advent. Az ünnepi várakozás négy he-
te mind a vallási, mind a világi életben
kiemelt jelentõségû. Az advent szóról
általában a várakozás jut az emberek
eszébe: a karácsonyt megelõzõ felké -
szülés, az ünnepre történõ hangolódás.
Ennek szellemében az elmúlt héten
városszerte számos program került
megrendezésre: koszorúkötések, gyer -
tya gyújtások, ünnepi mûsorok, elõadá -

sok. Még ennél is nagyobb szerepe van
azonban az adventnek az egyház -
községek életében. Advent elsõ vasár -
napjával kezdõdik ugyanis az egyházi
esztendõ. A soron következõ négy hét
egyben a várakozás idõszaka is, a lelki
felkészülés ideje karácsonyra, Jézus
születésére. A Celldömölki Református
Egyházközség is rendszeresen készül
az ünnepi eseményekre, hiszen az is-
tentiszteleteken kívül gyakorta vannak
gyermek-istentiszteletek, konfirmációi
elõkészítõ foglalkozások, az iskolákban
hittanórák, bibliaórák, presbiteri órák,
nõszövetségi alkalmak, énekkari pró-
bák és egyéb programok. Emellett az
egyházközség tagjai évente részt vesz-
nek gyülekezeti találkozókon, kirándu-
lásokon, a gyermekek nyári táborok-
ban, és ugyanígy minden évben meg-
tartják az adventi evangelizációs hetet

is, melyre idén advent elsõ hetében,
november 28-tól december 2-ig, hét -
fõtõl péntekig esti igehirdetések for-
májában került sor vendéglelkészek
szolgálatával. Ezúttal a hét az õstör -
ténetek vezérfonalára épült, adventi
fényben, melynek közvetítésére ven -
dég elõadók érkeztek Egyházasrádócról,
Kõszegrõl, Szombathelyrõl, Pápáról és
Zalaegerszegrõl, akik olyan õstör té -
neteket elevenítettek fel, mint az
Özön víz, Bábel tornya, vagy a Te rem -
tés. Az evangelizáció november 27-én
istentisztelettel vette kezdetét, Né -
meth Tamás lelkész igehirdetésével.
Szintén az istentisztelet keretében az
Ádám Jenõ Zeneiskola növendékei tar-
tottak adventi hangversenyt a refor-
mátus templomban. Végül a program
zárásaként a gyülekezet nõszövetsége
által rendezett adventi vásár is meg-
nyitásra került. Az evangelizációs hét
december 4-én úrvacsorás istentiszte-
lettel zárult. »NNÓRA

Adventi evangelizációs hét

Egészségnevelési nap a Szent Benedekben
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában november 18-án egészség-
nevelési nap került megrendezésre. 

Ennek jegyében a nap folyamán for -
gószínpad-szerûen vándoroltak a gyer -
me kek a különbözõ helyszínek, állo-
mások között: a mozgásgyakorlatokat,
sportfoglalkozásokat elméleti elõadá -
sok, a kisebbeknek rajzos feladatok
vál tották. 

Az alsós tanulók a fogápolás, tisztálko-
dás, egészséges életmód és a kosár-
labda rejtelmeiben mélyedhettek el.
Fogorvos, védõnõ, illetve szakedzõ se-
gítette a pedagógusok munkáját. A fel -
sõs diákok a káros szenvedélyek, az in-
ternethasználat és annak veszélyei, az
egészséges életmód, egészséges éte-
lek, italok, diabétesz és annak tünetei,
valamint a segítségnyújtás terén sze-
rezhettek hasznos ismereteket. A Nép -

jóléti Szolgálat és a Támogató Szol gálat
munkatársai, testnevelõk és az iskola
pedagógusai foglalkoztak a fel sõs ta-
nulókkal. 
Az egészségnevelési nap során a diá-
kok nemcsak hasznos, de gyakorlatias
ismeretekkel is gazda godtak, melyeket
remélhetõleg a ké sõb bi ekben a hét-
köznapokba is sikerül majd átültetni, az
általános életmód részévé tenni.

»NÉMETH N.

November 23-án Sohonyai Edit ifjúsági
regényíró volt a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központ és Könyvtár vendége,
aki író-olvasó találkozóin nemcsak
könyveit mutatja be tinédzserkorú kö-
zönségének, de a maga humoros, laza
stílusában tanácsokat is ad a kama -
szoknak, feltárja az õket foglalkoztató
leggyakoribb problémákat. Az írónõ
bemutatásából kiderült, Sohonyai Edit
mindössze 18 évesen, közvetlenül az
érettségi után, ahogy õ fogalmazott,
fõként a munka helyett írta meg elsõ
regényét, a „Macskakörmöt”, mellyel
aztán a Móra Kiadó legfiatalabb ifjúsá-
gi regényírójává is vált. Azóta több re-
génye jelent meg, melyekben különfé-
le történetek segítségével kísérli meg
ábrázolni a kamaszkor szépségeit és
problémáit. Teszi mindezt úgy, hogy

munkája során folyamatosan járja a
városokat, ismerkedik a fiatalokkal,
beszélget velük az õket foglalkoztató
kérdésekrõl, melyek aztán újabb és
újabb kötetek megírására inspirálják. A
szerda délelõtti celldömölki találkozó is
az írónõt jellemzõ fesztelen, már-már
parodisztikus stílusban zajlott, ahol
Sohonyai Edit szívesen adott tanácsot a
tinédzsereknek a rájuk váró nehézsé -
gekrõl a párválasztással kapcsolatban,
illetve megosztott velük jó néhány – az
idõsebbek számára talán nem is ak -
kora nagy titkot – az ellenkezõ nem vi-
selkedésével kapcsolatban. Így a celli
interaktív közönségtalálkozó is kötetle-
nül, jó hangulatban telt, ahonnan a 13-
14 éves fiatalok talán egy kicsivel böl-
csebben térhettek vissza az iskolába.

»NN

Közönségtalálkozó Sohonyai Edittel Programajánló
 Elõszilveszteri játszóház 

gyerekeknek 
2016. december 28-29. (szerda,
csütörtök) 10.00–12.00 óráig.
Jelentkezés: 95/779-302. Foglal -
ko zások díja: 500 Ft/alka lom.
Helyszín: Kemenesaljai Mû ve -
lõdési Központ és Könyvtár

 Szilveszteri házibuli 
gyerekeknek 

2016. december 29. (csütörtök)
15.00-18.00 óráig. Jelentkezés:
95/779-302. Foglalkozás díja:
500 Ft. 
Hely szín: Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár
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Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának polgármestere pályá-
zatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi
költségelven megállapított lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Hollósy tér 1. fsz. 3.
A lakás jellemzõi: komfortos (gázkonvektoros), egy szoba, 
konyha, elõtér, zuhanyzó, WC. Területe: 26 m2.

Bérleti díja: 15.990 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez 
igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ 2016. december 9-tõl 
telefonon történõ elõzetes egyeztetés alapján 
hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig. 
Pályázat benyújtásának határideje: 
2016. december 16. (péntek) 9 óráig
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. 
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös Önkormányzati Hivatal
vagyonkezelõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy „Lakás -
pályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására: 2016. december 16-
án (péntek) 10 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati
Hivatal tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el,
aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja
vállalni. Több azonos összegû ajánlat esetén az ajánlat -
tevõk között licitet tartunk a borítékbontást követõen. Ezen
felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ kö-
teles 2 havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén
befizetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi okirat-
ba kell foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli. A

bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre
szóló bérleti szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja: 
2016. december 19.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal
ügyinté zõ jénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 118-as iroda, 
illetve a 95/777-819-es a 70/331-5715-ös vagy a
70/977-1318-as telefonon kapható. 

VulkánSági Helyi Portékák
December 7-én ajándéküzlet nyílt

helyi termékkínálattal
a tourinform irodában.

Keresse a helyit!
 Bort, pálinkát;
 Levendulás ajándéktárgyakat;
 Turistaérmet;
 Celldömölk érmet;
 Faragott népmûvészeti alkotásokat;
 Digitális festményeket;
 Ékszereket;
 Könyveket, térképet, képeslapokat;
 Gyógyteákat, szörpöt, mézet;
 Hûtõmágneseket;
 Gyertyákat...

Térjen be hozzánk Ön is!
9500 Celldömölk, 

Dr. Géfin tér 12. Tel.: 06 95 777 054

MEGNYÍLT!

Jelentõsen átírta az MLSZ a futball bajnokság alacsonyabb
osztályainak életét az utánpótlás csapatok kötelezõ szere-
peltetésének számával, illetve az abban pályára léphetõ túl-
koros játékosok korlátozásával. Míg öt évvel eze lõtt nyolc
megyei III. osztályú csapat játszott és csaknem kétszer annyi
a megyei II. osztály sárvári csoportjában, addig évrõl évre
közelítve a két szám egymáshoz, mára már megfordult az
arány, és 16 csapatos lett a III. osztály a 12 csapatos II. osz-
tállyal szemben. Ebben, az egymástól így már olyan jó
negyven kilométeres körben lévõ csapatok versenyében
veretlenül, az élen zárta az õszi idényt az Izsákfa csapata. A
kötelezõt mindig hozták a hét hazai gyõzelem mellett, a
második helyezett Hegyhát Sótonnyal remiztek hazai pá -
lyán, míg idegenben a hat gyõzelem mellett szintén becsú-
szott egy dön tetlen a negyedik helyen telelõ Hos szú pe -
reszteg pályáján. A csapat leg jobb góllövõje egyben az osz-
tály har madik legtöbb gólt jegyzõ játékosa Nyõgéri Norbert
18 góllal. »DOTTO

Bravó Izsákfa!
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Hagyomány már a Szent Benedek
Kato likus Általános Iskolában, hogy a
karácsonyi ünnepek közeledtével
közösség építõ, családias programokat
szerveznek az intézmény tanulói és
szüleik számára. Advent elsõ hetében
erre ki váló lehetõséget nyújtott egy
közös koszorúkötés, melyre november
25-én, péntek délután került sor az is-
kolában. A foglalkozást Kirner Antal
Zoltán plé bános nyitotta, aki elsõsor -
ban arra próbálta felhívni a gyermekek
figyelmét, hogy mit is jelképez a min -

den ház tartásban jelenlévõ adventi ko-
szorú, a négy színes gyertyával. A tech-
nikai rész letek ismertetése után aztán
kezdetét vette maga a koszorúkötés,
mely hez sok-sok egyedi kiegészítõ,
sza lagok, masnik, papírok, gyöngyök
valamint különféle termések szolgál -
tatták a díszítõanyagot. A diákok a szü -
lõk és a pedagógusok segítségével ké-
szíthették el saját, egyedi asztaldíszü-
ket, mely aztán a karácsonyig hátra -
lévõ négy hét ben már az otthonukban
jelképezi majd az adventi várakozást.

Hogy a koszorúkötés még hangulato-
sabb, még meghittebb környezetben
teljen, idén az iskola udvarán sült gesz-
tenyével és punccsal kínálták a prog -
ram részt ve võit. »NN

Koszorúkötés az ünnepekre hangolódva

November 29-én, kedden este Celldö -
mölkön tartott elõadást Csernus Imre,
közismert pszichiáter és író, aki még a
2000-es évek elején vált országosan
ismertté egy televíziós mûsorban, ahol
saját olvasata szerint nyers és kímé -
letlen õszinteséggel próbált meg má-
sok lelki problémáin segíteni. Betegeit
szembeállította a félelmeikkel, hibáik-
kal, másként gyógyított, mint az a köz-
tudatban megszokott volt. Az azóta is
praktizáló Csernus Imre jelenleg he -
tente több interaktív elõadást tart Bu -
da pesten, vidéken és külföldi városok-

ban. Így érkezett kedd este Celldö -
mölkre is, ahol nagy érdeklõdés, és
szinte teltházas közönség várta a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. Az est témáját termé -
szetesen a férfi-nõ kapcsolatok adták,
a Pár/kapcsolat, párbeszéd címû film-
vetítéssel egybekötött interaktív elõ -
adás a párkapcsolati kommunikáció
prob lémakörét járta körül, a szokásos
axiómákat hangoztatva önismeretrõl,
kölcsönös tiszteletrõl, õszinteségrõl és
toleranciáról.

»NN

Egy este a párkapcsolati kommunikációért
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Elstartolt a 2016/2017-es színházi év -
ad a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz pont
és Könyvtárban. A felnõtt bérlet elsõ
elõadására december 3-án várták a
színházbarátokat, melynek keretében
az Orlai Produkciós Iroda közremûkö -
désével „A nagy négyes” címû darabot
tekinthették meg az érdeklõdõk. 

A darab impozáns szereposztással:
Molnár Piroskával, Vári Évával, Bene -
dek Miklóssal és Szacsvay Lászlóval im-
máron hat évad óta töretlen érdeklõ -
désnek és sikernek örvend. Nem volt
ez másként Celldömölkön sem, a
zsúfolásig megtelt nézõtéren senki
nem csalódhatott, aki könnyed kikap-
csolódásra vágyott. 
A színdarab az örök ifjúságról és a
mûvészet hatalmáról mesél iróniával
és sok humorral, hiszen hiába öregszik
meg az ember teste annyira, hogy bi-
zonyos követelményeknek már nem

tud megfelelni, az örökké játszani vá-
gyó lélek örökre az övé marad. Ezt bi-
zonyítja a négy színész zseniális játéka
is, akik egykor ünnepelt operaéneke-
sek voltak, de mára már visszavonul -
tak. Egy békés mûvészotthonban él a
tenor, a basszus és az alt, amikor egy
nap váratlanul beköltözik a szoprán is.
Ezzel teljessé válik az egykori legendás
Nagy Négyes.
Minden szerep változatlan: a kama szo -
san túlfûtött Rigoletto, a kacér Madda -
lena, az érzékeny Herceg, és a kiszá-
míthatatlan Gilda. Sérelmek, vonzal-
mak mintha tegnap történtek volna,
véd- és dacszövetségek mintha tegnap
köttettek volna. És elõttük a nagy fel-
adat: egy Verdi-gála, hosszú évek után
újra a közönség elõtt. Egy utolsó közös
fellépés erejéig történõ visszatérés,
még egy kis darabot visszakapni a kö-
zönség régi rajongásából és a színpadi
csillogásból. Egy idõ után kénytelenek

belátni, hogy már õk maguk, a hang-
juk, és a közönség sem a régi, de a da-
rab végére csak sikerül összehozni a
nagy fellépést, és egy kis idõre a régi
fényben tündökölni… 
A következõ színházi elõadásra január
14-én 19 órakor kerül sor, amikor a
Kalocsai Színház: Bál a Savoyban címû
revüoperettje várja az érdeklõdõket a
mûvelõdési központ színpadán. 

»REINER ANITA

Színházi évadkezdés a „Nagy négyessel”

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár gyermekprogramjai egyaránt
kedveznek az óvodás korosztálytól
kezd ve egészen az ifjú korosztályig be-
zárólag. Az ifjúság számára meghirde-
tett hangversenyekre egy tanévben
négy alkalommal várják a diákokat. A
mostani tanév elsõ ilyen rendezvényé-
re december 2-án került sor, ezúttal a
Savaria Rézfúvós Együttes adott kon -
certet. 

A bérletsorozat elsõ állomása a rézfúvó-
sok világába kalauzolta el a gyermeke -
ket. Miért rézfúvós a rézfúvós? A fafúvós
hangszerek fából készülnek? Melyek a
rézfúvós hangszereink? Mi lyen állat-

hangra hasonlít a trombita? Ilyen és eh-
hez hasonló kérdésekre kaphatott
választ a nézõtéren ülõ diáksereg, de
mindezen élményt nem mindennapi
módon tapasztalhatták meg, hiszen az
együttes újragondolta, hogyan lehetne
elérni az általános iskolás korosztályt
úgy, hogy a tinik ne un janak rá az elsõ
öt percben a zenére. Egyik fontos
szempont, hogy az elõ adók profi
muzsikusok, lehetõleg zenetanárok le-
gyenek; másodsorban olyan legyen a
repertoár, melyben a gyere kek ismerõs
dallamokkal találkozhatnak; nem utol-
sósorban pedig szórakoztatva történjen
az okítás. Utóbbihoz be is vetettek min-
dent a zenészek (Né meth Imre: trombi-

ta, Ujhelyi Péter: trombita, Kovács Ró -
bert: kürt, Juhász Tibor: harsona, Szent -
györgyi Tibor: tu ba), hiszen elõkerült pl.:
az õsem ber jelmez, a római tóga, a
rizsporos pa róka… A mûsor egy pontján
pedig még a kerti slag is „szerepelt”, hi-
szen, mint bebizonyosodott, azt is meg
lehet szólaltatni fúvós hang szer ként. 
Az elõadás szerkezeti felépítése igazo-
dik az általános iskolás tananyaghoz, s
a diákok figyelmének fenn tartása érde-
kében a darabokból csak rövid, pár per-
ces átiratokat játszanak, szorosan ösz-
szeillesztve a vicces tartalommal.
Mindezt rövid magyarázatokkal is se -
gítik, hogy való ban értõ hallgatókká
cseperedjenek a gyerekek. »NN

Ifjúsági hangverseny – rézfúvósok a színpadon
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Adománygyűjtés
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület

karácsonyi adománygyűjtést 
szervez a nehéz helyzetbe 

került családok részére. 
Kérik a lakosságot, 

hogy aki tartós élelmiszerrel, 
játékkal és mosott, vasalt ruhákkal

szívesen segítene,
megteheti a Sági út 3. szám alatt 

(a Hetényi fotó helyén) 
december 1-től. 

Az adományokat munkanapokon
9.00 órától 15.00 óráig várják.

Kérjük, tegye szebbé Ön is 
adományával a karácsonyt!



70 ütõs év NB II-es mérkõzés
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Ezzel a címmel rendezett kiállítást a
CVSE asztalitenisz szakosztálya, mely
fennállásának 70. évfordulóját ünnepel-
te december 2-án. A jeles alkalomból a
KMKK aulájába vártak mindenkit, aki
bármilyen módon kötõdött, illetve
kötõdik a sportághoz, egykori és jelen -
legi vezetõket, játékosokat, edzõket, va-
lamint támogatókat egyaránt. Az ese -
ményt Balázs Béla, a Celldömölki VSE
elnöke nyitotta meg, õt követte a mik-
rofon mögött Nátrán Roland, a MOATSZ
elnöke, Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke, Fehér László, váro-
sunk polgármestere és a MOATSZ alel-
nöke. Valamennyi szónok méltatta a
celli pingpong elmúlt 70 évét, ki emelve
a jelenkor nagyszerû eredmé nyeit. A
tárlaton megtekinthetõ volt számos fo-
tó és újságcikk az elmúlt 70 év bõl, de a
remek eredményeknek há la, érmekbõl

és serlegekbõl sem volt hiány. Az idõ -
utazást két igazi ritkaság tette teljessé,
hisz a résztvevõk meg tekinthették, sõt
a szerencsésebbek akár fotózkodhattak
is Klampár Tibor 1971-es nagoyai és
1979-es phenjani világbajnoki aranyér-
mével. Természe tesen kétszeres világ-
bajnokunk is meg tisz telte jelenlétével a
rendezvényt. A megnyitó végén a meg-
jelenteket szend viccsel és itallal vendé-
gelte meg a sportegyesület, illetve le -
hetõ ség nyílt kötetlen, baráti beszélge-
tésre is. A kiállítás 2017. január 14-ig lá-
togatható.

»CSUKA L.

Celldömölki VSE-Swietelsky – Szerva
ASE Szécsény. 4–6., férfi asztalitenisz
Extraliga-mérkõzés, Celldömölk
Páros: Fazekas, Lindner – Magyar, Kris -
ton 1:3 (7, -9, -10, -8). Az elsõ játsz-
mában magabiztos volt a celli duó, ám
a folytatásban megtorpantak Fazeka -
sék. Szoros játszmákkal, a végig jobban
koncentráló vendégek szerezték meg
az este elsõ gyõzelmét. (0-1). 
Egyéni, 1. kör: Lindner – Magyar 3:2
(11, -10, 2, -10, 6), Lindnert a rutinja
segítette át a nehéz pillanatokon. Bal -
kezes ellenfele nem adta könnyen a
gyõzelmet. (1-1). Szita-Kriston 3:2 (8, -
14, -4, 9, 7). Szita kissé nehezen len-
dült meccsbe, de a negyedik szettben
már keményen játszott, és harcosságá-
nak meg is lett az eredménye. (2-1)
Fazekas-Bátorfi 3:2 (6, -9, -6, 7, 8). Az
elõzõ két egyéni összecsapáshoz ha-
sonlóan, ezúttal is nagy csatát vívott
egymással a két játékos. Bátorfi vesz-
tét az okozta, hogy a végjátékban nem
volt elég türelmes, túl gyorsan akarta a
sikert, játéka kapkodóvá vált. (3-1). 
2. kör: Lindner – Kriston 1:3 (-5, -9, 9, -
6), Kriston kiegyensúlyozottan játszott,
gyorsasága és labdabiztossága ellen
ezúttal kevés volt Lindner rutinja. (3-2).
Fazekas 3-2 Magyar 2:3 (7, -9, 8, -10, -
3), Fazekas nem tudott mit kezdeni
nagyszerû formában játszó ellenfelé-
vel. (3-3). Szita – Bátorfi 2:3 (-10, -13,
1, 6, -8). Szita 0-2-rõl még egyenlíteni
tudott, ám a döntõ szettben már nem

koncentrált eléggé, így Bátorfi legyõzte
õt. (3-4). 3. kör: Fazekas – Kriston 2:3 (-
7, 6, 12, -8, -9), Fazekas hatalmas
lehetõséget szalasztott el azáltal, hogy
az ötödik játszmában 6-2-es vezetésrõl
kapott ki. Ezzel a vereséggel elúszott a
celli gyõzelem. (3-5). Lindner – Bátorfi
3:1 (3, -8, 7, 9), Lindner nagyszerûen
ját szott az egyre inkább szétesõ Bátorfi
ellen. Gyõzelmével életben tartotta a
pontszerzés esélyét. (4-5). Szita – Ma -
gyar 2:3 (-7, 8, 8, -10, -6). Szita sajnos
nem tudta hozni az utolsó játszmát, ez-
zel a döntetlen is elúszott. (4-6).
Négy és félórás, maratoni csatát vívott
egymással a bajnoki címre is egyaránt
esélyes két gárda. A szoros, kiélezett
meccsek során csupán apróságok bil-
lentették a mérleg nyelvét hol ide, hol
oda. Elég volt egy apró hiba, és az el-
lenfél kíméletlenül lecsapott. A vereség
azért is fájó, mert ez már a harmadik
mérkõzés az idén, amikor pont nélkül
maradt a CVSE-Swietelsky együttese.
Több hibalehetõsége már nem nagyon
van Fazekaséknak, hisz azzal már a
legjobb négybe jutás kerülhet veszély-
be. Reméljük, a téli szünet jót tesz a
fiúknak, és teljes erõbedobással vág -
hatnak neki a jövõ évi folytatásnak. 

SK Vydrany – Celldömölki VSE-Swie tel sky
6-2, Vidrany, férfi asztalitenisz Klubcsa -
patok Szuperligája, csoport mér kõzés.
Páros: Muskó, Didukh – Fazekas, Lind -
ner 3:2 (9, 13, -7, -5, 5) (1-0). Egyéni,
1. kör: Lelkes – Fazekas 3:0 (9, a máso-
dik szettben félbeszakadt), Didukh –
Szita 3:0 (5, 7, 6), Novota – Lindner 3:1
(-11, 9, 7, 2) (4-0). 2. kör: Didukh – Fa -
zekas 3:0 (játék nélkül), Lelkes-Lindner
0:3 (-8, -8, -7), Novota – Szita 1:3 (-10,
-7, 6, -9) (5-2). 3. kör: Didukh – Lindner
3:1 (-9, 9, 7, 6) (6-2).
A Szécsény elleni bajnoki fiaskó elõtt
három nappal Szlovákiában volt jelené-
se Klampár Tibor legénységének. Az
októberi, elsõ összecsapást 6-2 meg-
nyerte a CVSE-Swietelsky, így akár a 6-
3-as vereség is csoportelsõséget ért vol-
na. Ez azonban nem jött össze, hisz
Fazekas kézsérülés miatt feladta Lelkes
elleni meccsét a többi összecsapásával
együtt. Ugyan Lindner és Szita is tudott
nyerni egy-egy meccset, ez végül ke vés
volt a csoport elsõ helyéhez. 
A tavaszi folytatásban a másik csoport
elsõ helyezettje vár majd a Celldö -
mölkre, könnyû összecsapásra ott sem
számíthatunk. 

»CSUKA LÁSZLÓ

Rossz széria a pingpongosoknál

Celldömölki VSE – Szombathelyi KKA II.
22-36 (13-15), NB II-es nõi kézilabda-
mérkõzés
A találkozó elsõ 20 percében egyenlõ
erõk küzdelme folyt a pályán, felvált-
va potyogtak a gólok. Ezután kisebb
hullámvölgybe került a hazai csapat,
több helyzet is kimaradt, míg a vendé-
gek gyors lerohanásokból eredmé -
nyesek voltak, így kétgólos elõnyt sze-
reztek a szünetre. 
A második játékrész elsõ negyed órá-
jában mindössze kétszer talált be a
Cell, a szombathelyiek rengeteg em -
berelõnyt kaptak, és éltek is a lehe -
tõséggel, súlyosan büntették a házi -
gazdák gyenge támadójátékát. Az
utol só percekre még jutott ugyan egy-
két hazai találat, de ez már nem javí-
tott a helyzeten.

»CSL

1. SK Vydrany (szlovák) 10 pont (21-9)
2. CVSE-Swietelsky 10 pont (21-10)
3. Wiener Neudorf (osztrák) 4 pont

A B CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
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Celldömölk – Vép 4-0 (1-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 15. forduló 2016. no-
vember 26. 
Vezette: Héra Csanád (Ország Péter,
Már ton Péter).
Celldömölk: Bíró – Vajda, Gyõrvári (Bo -
dor 63. p.), Varga, Györkös (Virág 46.
p.) – Enyingi Marcell (Németh 46. p.),
Potyi, Lempeg (Szuh 63. p.), Enyingi
Márk – Piri (Dobson 67. p.), Ódor. Edzõ:
Koman Vladimir.
Vép: Bezdi – Vermes, Joó, Balikó, Wág -
ner – Dancs, Török (Pócza 79. p.), Varga
(Beke K. 71. p.), Markó, Vajda (Beke P.
71. p.) – Illés (Nagy 48. p.). Edzõ: Ta -
kács Csaba.
Góllövõk: Enyingi Márk (11-esbõl 19.
p.), Piri Balázs (64. p.), Németh József
(76. p.), Ódor Bálint (79. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Vép U19 0-5
(0-1). Érthetetlen és megmagyarázha-
tatlan teljesítménnyel zárta az õszi
szezont az ennek ellenére az elsõ
helyen telelõ ifi csapat, a vendégek
ezzel megõrizték veretlenségüket és
feljöttek a harmadik helyre. 
Celldömölk – Szentlõrinc 0-1 (0-0)
Celldömölk, 250 nézõ Magyar Kupa 8.
forduló 2016. november 30.
Vezette: Kovács J. Zoltán (Viszokai Lász -
ló, Becséri Gergely).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Gyõrvári,
Bo dor, Enyingi Marcell – Enyingi Márk,
Potyi, Szuh (Lempeg 73. p.), Virág
(Dobson 68. p.) – Piri (Németh 60. p.),
Ódor. Edzõ: Koman Vladimir.

Szentlõrinc: Pacéka – Kalmár, Bodó,
Feny vesi Hambuch – Temesvári, Füredi,
Turi (Királyházi 56. p.), Reith (Do mon -
kos 56. p.) – Tóth, Horváth. Edzõ: Turi
Zsolt. Góllövõk: Füredi Szabolcs (88. p.).
A világ jelenségeiben meglévõ ellenté-
tek egysége a jin és jang. A jin jel egyik
megközelítõ jelentése a „hegy árnyé-
kos oldala”, a jang jel hasonló jelen-
tése a „hegy napos oldala”. Talán nem
sértõ ezekhez az egy egész életfilozófi-
át megalapozó jelekhez hasonlítani azt
a kettõsséget, amit a celli focicsapat
õszi teljesítménye váltott ki – gondo-
lom, nem csak e sorok írójában – mind
a bajnoki, mind a kupaszereplés tekin -
te té ben. Mert mirõl is van szó? A baj-
nokság második felében csináltunk egy
olyan egyedülálló jang sorozatot, hogy
570 percig megõriztük a kapunkat a
góltól. Ez a teljes õszi játékidõ 42%-a,
legutoljára ehhez hasonló teljesít-
ményre egészen a 2013-14-es szezo-
nig kell visszamenni, amikor a Rép -
celak produkált egy 640 perces soroza-
tot. A tavaszi folytatásban még ezt a
csúcsot is felülmúlhatjuk. Mi lehet eb-
ben a jin kérdés. Hát az, hogy egy ilyen
teljesítménnyel sem vagyunk a dobogó
elsõ fokán, sõt a nyolc pontos hátrá -
nyunk tõle szinte behozhatatlannak is
tûnik (persze azért meg kell próbálni).
Mert volt rögtön egy pontvesztéses
szezonkezdésünk, aztán egy három
meccses, ráadásul hazai sorozatunk,
ahol összesen egy pontot szereztünk.
Ez nem fér bele egy bajnoki címért fo-
lyó küzdelembe. Aztán itt van a ku -
paszereplésünk. Négy gyõztes mér -
kõzés, ebbõl kettõ már az országos

táblán, ráadásul idegenben, eljutva így
a legjobb 32 csapat közé, ahol már
csak öt megyei I. osztályú csapat szere-
pelhetett az amúgy több mint három-
száz ilyen kategóriájú csapat közül. Ez a
jang sorozat, amihez még oda lehet
sorolni a végül kiesést jelentõ mér -
kõzést is, hiszen nem látszódott meg
az, hogy egy osztállyal feljebb, az NB
III-ban játszik az ellenfelünk. Jobban
mondva meglátszódott, de abban,
hogy minden labdáért meg kellett küz-
deni, nem számtalan gólhelyzetet le-
hetett kialakítani, hanem csak né -
hányat, talán kettõ ziccert. Ezekkel kel-
lett volna jól sáfárkodni, mondjuk érté-
kesíteni. Aztán meglátszódott abban is,
hogy az ellenfél konokul jött elõre,
helyzete, fõleg ziccere, neki sem volt
több, de õk mégis lõttek egy gólt, ezért
a kilencedik fordulóban fogadhatják
majd a Szolnok NB II-es csapatát. Hogy
mi mégis a jin ebben a jang sorozat-
ban? Hát az, hogy alighanem min -
denkinek, de fõleg a játékosoknak
örök re ott fog motoszkálni a gondolat a
fejében, hogy nagyon közel voltak ah-
hoz, hogy ne csak a helyi focitörténel-
met írják, hanem ahhoz is, hogy belép-
jenek az országos történetbe. Mondjuk
azzal, hogy megnyerik az Amatõr Ku -
pát maguknak és nekünk, hát ez ebben
a történetben az árnyékos oldal, azaz
magyarul ilyen lehetõség amúgy is rit-
kán és sokára fog újra adódni. Most jön
egy jó három hónapos szünet, remél -
hetõleg minden testi és lelki sé rülést,
fájdalmat megszüntetõ idõinter vallum,
aztán talán találkozunk a hegy napos
oldalán majd, tavasszal. »DOTTO

A Celldömölk Városi Sportcsarnokban
2016. december 3-án tizenkettedik
alkalommal került megrendezésre a
„VulkánSport” Egyesület szervezésé-
ben a Mikulás Teremlabdarúgó Tor -
na. A tornán 15 csapat vett részt. 

A benevezett csapatokat 3 db ötös
csoportba osztották, ahol körmér kõ -
zéses rendszerben döntötték el a
sorrendet. A kialakított csoportokból

az elsõ kettõ, illetve a két legjobb
harmadik helyezett csapat jutott a
legjobb 8 közé, ahol egyenes kiesé-
ses rendszerben folytatódott a torna,
melynek végeredménye: A döntõt a
Játék csatárok nélkül (Cell dömölk)
nyerte a Komplett Lábcsere (Sárvár)
ellen 2-0-ra. A harmadik helyen az
Aranyhordók (Mersevát) vé gez tek. A
gyõztes csapat névsora: Tóth Árpád,
Lempeg Olivér, Enyingi Marcell,

Enyin gi Márk, Huszár Tamás, Virág
Martin, Tu kora Martin, Teke Patrik,
Sebestyén Sza bolcs, Kovács Bálint.
Különdíjasok

Gólkirály: Vass Benjámin (Komplett
Lábcsere) 8 gól

Legjobb játékos: Enyingi Marcell (Já -
ték csatárok nélkül)

Legjobb kapus: Józsa Zoltán (Arany -
hordók)
Folytatás rövidesen a Szilveszteri
tornán: játék december 27-étõl, ne-
vezés még december 22-éig. 

»DOTTO

Jin és jang

Mikulástól Szilveszterig
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Tankoljon jó minõséget jó áron!

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj





VULCANO VENDÉGHÁZ Mesteri, Újvilág u. 33. 
telefon 06-70/60-40-470 vulcanovendeghaz.hu 

vagy keress minket a Facebook-on!


