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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!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

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

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

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

Laminált padlót
FA-GYULÁTÓL!

Extra tartós 8 mm-es lamináltpadlók
a legújabb, divatos színekben.

Minimális ár, maximális minõség.
Ajándék alátétfólia, 

ajándék szegõléc 
minden parkettához!

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
Extra vastag habfólia is érkezett parketta alá!

Bitumenzsindely akció!
Hódfarkú barna: 1690 Ft/m2

Bitumenes hullámlemez: 2695 Ft/tábla

Áraink a készlet erejéig érvényesek!

Az akció részleteirõl érdeklõdjön
üzletünkben!
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Nagyszabású fejlesztések kezdõdnek a vá-
ros oktatási intézményekben. Míg a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában au-
gusztus 31-én átadták a több mint 200 mil-
lió forintos új iskolaépületet, addig a Cell -
dömölki Városi Általános Iskola és a Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium is si-
keres pályázatról számolhatott be a szep-
tember 1-i tanévnyitó ünnepségen.

A Sárvári Tankerület ugyanis – ahogy arról
Rozmán László tankerületi igazgató beszá-
molt – eredményesen pályázott az intézmé-
nyek infrastrukturális fejlesztését finanszíro-
zó állami támogatásra. „A Sárvári Tan -
kerületi Központ az EFOP 4.1.3.-4.1.2. konst-
rukció keretén belül nyújtott be kifejezetten
infrastruktúra fejlesztésre irányuló pályáza-
tokat” – számolt be a részletekrõl Rozmán
László igazgató. „Nagy örömünkre szolgál,
hogy a beadott hét pályázatból sikerült
mind a hetet megnyernünk. Ez összesen
841 millió forint forrást jelent Sár vár, Cell dö -
mölk és Kõszeg vonatkozásában. Celldö -
mölk ez esetben nagyon kedvezményezett
szerepben van, hiszen nyertünk egy nagy
pályázatot a Celldömölki Városi Általános
Iskolára 227 millió forint értékben, illetve a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim názium
fejlesztésére 94,5 millió forintot.”
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban már a
tavalyi évben megkezdõdtek a felújítási
munkálatok, hiszen 140 millió forintos tá-
mogatásból és 40 millió forint önkor mány -
zati önerõbõl megvalósult az épület ener -
getikai korszerûsítése. Az intézmény belsõ
felújítására azonban ekkor még nem volt
lehetõség.
„Nagyon örültünk annak a lehetõségnek,
hogy bekerülhettünk ebbe a pályázatba, hi-
szen a Sárvári Tankerületben közel 20 isko-
la van, és bár bizonyára minden iskolában
vannak problémák, amelyeket meg kell ol-
dani, de a tankerületi igazgató úr jól látta,
hogy a gimnáziumunkban szükség van bi-
zonyos felújításokra” – reagált a pályázat
hírére Sipos Tibor, a gimnázium igazgatója.
„A pályázat segítségével meg fognak újulni
a belsõ terek, új burkolatot kapnak az osz-
tálytermek, új padozatot, ugyanígy az
öltözõk és folyosók, csaknem az összes
tantermünket, a közös közlekedõ helyisé-
geket és a tornatermet is kifestethetjük.
Ahol lehet, ott a régi parkettát csiszolással,
lakkozással helyrehozzuk, ahol ezt már
nem lehet megtenni, ott pedig teljes par-
kettacserét fogunk végrehajtani. A pályá -
zatnak emellett egy jelentõs eleme a sport-
pálya felújítása, amely tulajdonképpen egy
ízületkímélõ, versenyzésre is alkalmas re-
kortán atlétika pálya kiépítését jelenti.” 
A gimnázium infrastrukturális fejleszté -
sének lehetõségét a tulajdonos önkor-
mányzat is örömmel fogadta, hiszen ennek
köszönhetõen folytatódhat az elmúlt évek -
ben megkezdett korszerûsítési program, és

egy modern, kívül-belül megújult épület fo-
gadhatja a diákokat és a tanárokat.
„Sok kritika érte Celldömölk Város Önkor-

mányzatát, amiért az oktatási és nevelési
intézmények felújítási folyamatában a kö-
zépiskolákat hagyták a sor végére” – je -
gyez te meg Fehér László polgármester.
„Azonban az elmúlt négy ciklus alatt a
testület úgy döntött, hogy elsõsorban az ál-

talános iskolák fejlesztésére, valamint az
óvodák és a bölcsõde felújítására fekteti a
hangsúlyt, hiszen ezek azok az intézmé-
nyek, melyekbe szinte minden celldömölki
gyermek jár, míg a középiskolai évekre már
nagyobb eséllyel szóródnak szét már váro-
sok, iskolák felé. Való igaz, hogy a gimnázi-
um felújítása a folyamat végére maradt. Az
elmúlt években pályázati forrásokból aka-
dálymentesítésre, a vizesblokkok felújításá -
ra volt lehetõség, illetve legutóbb uniós fi-
nanszírozásból megvalósulhatott az épület
energetikai korszerûsítése is, tetõcserével
és homlokzatfelújítással. Ezek azonban nem
érintették az épület belsõ tereit, ezért is
örülünk nagyon ennek a csaknem 100 mil-
lió forintos pályázatnak. A polgármester
hozzátette, habár a megszûnõ hatosztályos
rendszer következtében sokak már az in-
tézmény bezárását jövendölték, a csaknem
280 millió forintos összértékû felújítások,
valamint az idén induló két harminc fõ fe-
letti osztály azonban bizonyítja, van létjo-
gosultsága a gimnáziumnak Celldömölkön. 

*

A Celldömölki Városi Általános Iskolában
szintén a tanévnyitó ünnepségen jelentet-
ték be, hogy a sikeres pályázatnak köszön -
hetõen 227 millió forint értékû vissza nem
térítendõ támogatásban részesül az intéz-
mény. „Nagy örömünkre szolgál, hogy a
legutóbbi felújítás után ismét elnyerhet-
tünk egy pályázatot, amely így az épület
felújítása után a szaktantermek, illetve a
sportudvar kialakítását teszik lehetõvé” –
számolt be a várható fejlesztésekrõl Viola
István igazgatóhelyettes és projektfelelõs.
„Az intézményben kialakításra kerül egy

játszótér, két nyelvi labor, három szaktan-
terem, illetve a szaktantermek mindegyi-
kébe felszerelésre kerül majd egy interak-
tív tábla. Ezen felül az Alsósági Tagintéz -
ményben is kialakítunk egy szaktantermet,
valamint egy játszóteret. Mivel a legutóbbi
projektbe nem fért bele a városi iskola ud-
varának rendbe tétele, ezt is ebbõl a pályá-
zatból fogjuk finanszírozni. Kialakítunk egy
sportudvart egy 20x40 méteres pályával,
egy 60 méteres futópályával valamint egy
dobópályával. Továbbá a pályázat segítsé -
gével lehetõségünk lesz még a régi Gayer
épület tetején napelemek felszerelésére.
Fehér László polgármester gratulált Rozmán
László tankerület igazgatónak és az intéz -
ményvezetõknek a sikeres pályázathoz, és
biztosította õket az önkormányzat további
támogatásáról is: „Mikor 15 évvel ezelõtt
megjelentek az elsõ uniós pályázatok, az ön-
kormányzat ahelyett, hogy a három általá-
nos iskola közül egyet választott volna fel-
újításra, inkább az összevonás mellett dön-
tött. Így valósulhatott meg egy közel 600
millió forint értékû felújítás, melyhez az ön-
kormányzat akkor 160 millió forint önrésszel
járult hozzá. Emellett az elmúlt évek során
részt vett az intézmény több TÁMOP-os pá-
lyázaton is, sikerült felújítani az iskola
ebédlõjét, kialakításra került egy új ét -
kezõrész, valamint az iskola elõtti buszpar-
koló és a játszótér. Habár a korábbi pályá-
zatba nem fért bele egy új tornaterem meg-
valósítása, de szerencsére TAO támogatásból
alig egy éve egy korszerû, minden igényt ki-
szolgáló sportcsarnokot avattunk az alsós
épület mellett. A járás legnagyobb alapfokú
oktatási intézményeként a városi általános
iskola kiemelt jelentõséggel bír, fontos, hogy
fejlõdjön. Épp ezért gratulálok mindenki
munkájához, aki tett azért, hogy az intéz-
mény elnyerhesse a több mint 200 millió fo-
rintos pályázatot.” A polgármester hangsú-
lyozta, az önkormányzat korábban mint
mûködtetõ, most mint tulajdonos is igyek -
szik minden lehetõséget megragadni az
iskolák megfelelõ mûködéséhez, így a Sár -
vári Tankerülettel való együttmûködésre is.
Hiszen a városvezetés és a tankerület célja
megegyezik, vagyis hogy a celldömölki ok-
tatási intézményekben méltó körül mények
között, korszerû eszközökkel és minõségi
színvonalon folytatódhasson az oktatás, ta-
nárok és diákok számára egyaránt. »NN

Pályázatot nyertek a városi iskolák
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20 évvel ezelõtt arról szóltak a helyi hí-
rek, hogy hamarosan véglegesen is
befejezõdnek a város határában épülõ
olajtározó munkálatai, mely elsõ kör-
ben 80 ezer köbméter üzemanyag tá -
ro lását teszi majd lehetõvé, a késõb bi -
ekben pedig további 20 ezer köb mé -
terrel bõvül majd a tároló ka pa citása.

Az egy évvel késõbbi átadáskor el-
hangzott, az olajtározó összesen 126
ezer köbméter gázolaj és 95-ös oktán-
számú benzint képes fogadni, melybõl
a stratégiai tartalékkészlet 100 ezer
köbméter. Az olajtározó megépítése
ak koriban nem kis aggodalmat keltett
a lakosság körében, akik elsõsorban
egy esetleges tûz esettõl, illetve az
ivóvízkészlet szen nye zésétõl tartottak.
Szerencsére ok nélkül, hiszen az Opal
Szolgáltató Zrt. olajtározója immár 20

éve zavar ta lanul mûködik a város
határában. A 20 évvel ezelõtti avató -
ün nepségrõl és az azóta eltelt két év -
tizedrõl Somogyi József üzemeltetési
vezetõ mesélt. Ahogy Somogyi József
is beszámolt róla, az 1997-ben még
IPR Celldömölk Tároló Rt.-ként mûködõ
cég azóta sok változáson ment keresz-
tül. 2007-ben összevonásra került a
négy, összesen 837 ezer köbméter
tároló kapacitást képviselõ, kõolaj- és
kõolajtermék táro lását végzõ gazdasá-
gi társaság, mely azóta OPAL Szolgál -
tató Zrt. néven öt telephelyen, Celldö -
mölk mel lett Pétfürdõn, Vámosgyör -
kön, Száz halombattán és Tiszaújvá ros -
ban fog lal kozik kõolaj és üzemanyag
tárolásával, és 2016-tól a Magyar
Szén hidrogén Készletezõ Szövetség új
iránymutatása szerint már pénzügyi,
informatikai és mûszaki szolgáltatáso-

kat is nyújt. A celldömölki telephely lé-
tesítésének 20 éves jubileuma alkal-
mából egy kötetlen találkozóra is sor
került az önkormányzat, a tartálypark
és a katasztrófavédelem kép vi selõi kö-
zött, ahol az önkormányzat és az Opal
munkatársai egy barátságos futball -
mér kõzés és „fehérasztalos” beszélge-
tés keretében emlékeztek meg a jubi-
leumról, és építették tovább a felek
közti partnerkapcsolatot és kommuni-
kációt. A találkozón megjelent Brjeska
Gábor, az Opal Szolgál tató Zrt. vezér-
igazgatója, valamint Fehér László pol-
gármester is, akik mindketten a tar-
tálypark és az önkormányzat között
fennálló jó kapcsolatot és kommuniká-
ciót hangsúlyozták, és további zavar -
talan együtt mû kö dés rõl biztosították a
jelenlévõket.

»NÉMETH N.

20 évvel ezelõtt avatták az Opal celldömölki telephelyét

2006 óta szervezik meg évente a
Múzeumok Õszi Fesztiválja program-
sorozatot, melyhez az idei évben a
Kemenes Vulkán Park is csatlakozott.

A fesztivál „Utazó múzeum – Múzeum
a bõröndben” címû alprogramja kere-
tében a kiállítások, múzeumpedagó-
giai programok, múzeumi foglalkozá-
sok, gyakorlati bemutatók és elõ adá -
sok végre kilépnek a múzeum falai
közül, hogy még szélesebb közönsé-
get érjenek el. Ennek jegyében szep-
tember 28-án házhoz ment a Keme -
nes Vulkán Park, a múzeum egy dél -
elõtt erejéig ugyanis betelepült Cell -
dömölk fõ terére. „A Kemenes Vulkán
Park rendhagyó jelleggel szervezett
rendezvényt Vul kán a város közepén
címmel. A programmal az a célunk,
hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy
városunk szélén van egy országos
szinten is egyedülálló, kivételes kiállí-
tásanyag. Hiszen sokan élnek úgy itt,
hogy talán nem is tudnak róla, hogy
egy ilyen érték van a város határában,
ahova mindenkinek érdemes lenne el-
látogatnia. Épp ezért úgy gondoltuk,
hogy becsempésszük a Vulkán Parkot
a város közepére, legalább egy napra”
– számolt be a rendhagyó kiállításról
Németh Alíz múzeumi animátor. A
Vulkán Park így egy napra betelepült a

város központjába, hogy íze lítõt nyújt-
son a múzeum kiállításanyagából. Az
intézmény azonban nem csak a vulká-
nok világát mutatja be a látogatóknak,
hanem egyéb, folya matosan bõvülõ
szolgáltatásokat is nyújt. „Amire még
fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy
látogatóink nem csak a kiállítást tud-
ják megtekinteni” – tette hozzá
Németh Alíz –, „az intézmény számos
más szolgáltatással is rendelkezik.
Folyamatosan fej lõ dõ, innovatív struk-
túránk van, így például szolgáltatása-
ink közé tartozik még túrák szervezé-
se a Ság hegyre, ahol a hegy geológiai
múltját mutatjuk be. Továbbá oktatási
funkcióval is rendelkezik az intéz-
mény, melynek keretében múzeum-
pedagógiai foglalkozásokat tartunk.
Kétféle ilyen foglalkozásunk van, az
egyik óvodásoknak és alsó tagozatos
diákoknak, ahol a gyerekek kísérletek
útján ismerkedhetnek meg a vulká-
nokkal. A Ság hegy foglalkozásunk ez-
zel szemben in kább már a felsõ
tagozatosoknak szól, õk interaktív to-
tó formájában ismerkedhetnek meg a
hegy történetével.”
Csütörtökön a „Vulkán a város kö ze -
pén” címû programon több száz
óvodás, iskolás és felnõtt érdeklõdõ
vett részt. Volt sorverseny, ahol a
gyerekek kvízkérdések megválaszo lá -

sával menekülhettek a láva elõl, elõ -
adás a vulkánok világáról, kreatív
játékok, kõ zet kiállítás és még egy vul-
kánkitörést is megtekinthettek az
érdeklõdõk a múzeum saját készítésû
tûzhányójának segítségével. Az ese -
ményen elhang zott elõadások pedig
nem csak a természettudományos is-
meretek szempontjából bizonyultak
hasznosnak, hi szen egy-egy kérdõív
helyes kitöl té sével kedvezményes
belépõjegyeket is lehetett nyerni a
múzeumba. 
A kitelepülésen a Vulkán Park további
õszi programjairól is tájékozódhattak
az ér dek lõdõk, így például az október
14-i ásvány kiállí tásról és elõadásról,
az október 30. és november 3. között
zajló õszi táborról, a november 8-i
óvodapedagógusi foglalkozásról, vala-
mint a múzeum által vezetett Ság
hegy túrák idõ pontjairól.

»NÉMETH NÓRA

Vulkán a város közepén
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Október 6-án CVSE sportlétesítményé-
ben tartottak találkozót a CVSE kézi -
labda szakosztályának vezetõi, vala-
mint a Szombathelyi Kézilabda Klub és
Akadémia (SZKKA) igazgatósága. A ta-
lálkozó célja egy olyan együttmûködési
megállapodás kötése volt, melynek ér-
telmében a két egyesület kölcsönösen
támaszkodhat egymásra, mind a szak-
mai segítségnyújtás terén, mind játé -
ko sok tekintetében. A szerzõdésrõl Põ -
dör Zoltán, az SZKKA ügyvezetõ elnöke
így nyilatkozott:

„Én azt gondolom, hogy mindenképpen
egy nagyon fontos megállapodást kö-
töttünk. Nagyon örülünk ennek a szer -
zõdésnek, ugyanis egy olyan várossal
történt meg, ahol nagy tradíciója van a
kézilabdának. Az elmúlt években, de
mondhatom akár azt is, hogy az elmúlt
évtizedekben meghatározó volt az
utánpótlásban Celldömölk városa, vala-
mint a nagy nemzetközi torna, a Cell-
Cup is innen indult világhódító útjára.
Hiszek abban, hogy a kézilabdában az
utánpótlás alapokra kell helyezni a
hangsúlyt, épp ezért ebben a szerzõ -

désben mi is az utánpótlás alapokra he-
lyeztük a két klub közötti belsõ verse-
nyeztetéssel és szakmai segítség -
nyújtással. Ennek elõbb-utóbb meglesz
a hozadéka mindkét klub számára. Mi
azt vállaljuk, hogy megpróbálunk fiatal
tehetségeket kölcsönadással a celldö-
mölki egyesület felé irányítani. Mivel
klubunk célja, hogy minél nagyobb hát-
térbázissal rendelkezzen, és hogy minél
elõbb elérje az NB I-et, fontos, hogy
megyei szinten épít hes sünk fiatal te -
hetségekbõl álló csapatot.” A megálla-
podás támogatójaként Fehér László pol-
gármester is Celldömölk kézilabdás
múltját elevenítette fel, melyre méltán
lehet büszke a város, hiszen több profi
játékost is adott már az országnak.

Habár jelenleg csak nõi szakosztálya
van a CVSE-nek, mind azon által a tavalyi
évben átadott új sportcsarnok minden
feltételt biztosít szá mukra ahhoz, hogy
megfelelõ körülmények között készül -
hes senek a mérkõzésekre. Ahogy azt a
szerzõdés is alátámasztja és a polgár-
mester is hangsúlyozta, Celldömölk
egyéb infrastrukturális fejlesztései
ezen túl az SZKKA csapatának is rendel-
kezésére állnak. A klubok közötti
együttmûködés még több lehetõséget
nyújt majd a fejlõdésre. Ezt hangsú-
lyozta Skalec La jos, a CVSE elnöke. A
kézilabda szak osztály vezetõjeként Szo -
morkovits Lilla is gyümölcsözõ együtt -
mûködést és természetesen elõre -
haladást remél a megállapodástól, mint
ahogy a kézi labdások visszatérõ edzõje,
Csótár Adrienn is. Ahogy a találkozón
végül elhangzott, az egyesületek kép -
viselõi a pénteken aláírt szerzõdéstõl
olyan kölcsönös szakmai segítség -
nyújtást és fejlõdést remélnek, mely -
nek köszön he tõen az SZKKA stabil NB I-
es, a CVSE pedig stabil NB II-es csa pat -
ként mû köd het majd a jövõben.

»NÉMETH NÓRA

Együttmûködési megállapodást kötöttek a kézilabda klubok

Öt évvel ezelõtt Karcag városa indítot-
ta el a „Legszebb konyhakert” címû
programot, melyhez aztán az évek
alatt egyre több település csatlakozott,
mígnem országos mozgalommá nõtte
ki magát. A projekt ötletgazdája Kovács
Szilvia programigazgató, Karcag alpol -
gár mestere és az Elsõ Magyar Kert
Szövetkezet elnöke, aki azzal a céllal
indította útjára a mozgalmat, hogy
nép szerûsítse az önellátó kertkultúrát,
ösztönözze a lakosságot a kertgazdál-
kodásra, azon belül is a konyhakertek
kialakítására, konyhakerti zöldségek és
gyümölcsök termesztésére. 

Az idei évben elõször Celldömölk is
csatlakozott a programhoz, mely 2017-
ben „Hasznos rovarokat a kertbe!” mot -
tóval futott. A verseny május 1-je és
augusztus 15-e között zajlott, mely
idõintervallumban a szakmai zsûri dr.
Hollósy István mezõgazdász szakember
és növényvédõ szakmérnök vezetésé-
vel kétszer tekintette meg a nevezett
kilenc kiskertet, megvizsgálva és kü lön -
bözõ szempontok alapján értékelve
azokat. A verseny mostanra véget ért,
a projekt zárásaként szeptember 2-án
ünnepélyes eredményhirdetésre került
sor a város fõterén. A zsûri döntése

szerint kiemelt elsõ helyezést ért el
Nagy József és Nagyné Pécz Edit, meg -
osztott elsõ helyezett lett Berki Tibor né,
Németh Lajosné, valamint Sopo nyai
Gyuláné és Soponyai Gyula. Külön díjat
kapott Varga Patrik. A helyezetteknek a
díjakat Fehér László polgármester adta
át, akik ajándékutal vá nyokkal, valamint
fürdõ- és múzeum belépõkkel lettek
gazdagabbak. »N. NÓRA

Díjazták a legszebb konyhakerteket
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Õsz közepe felé járva lassan lecseng a
turistaszezon, a nagyrendezvények
idõ szaka is a végéhez közeledik. Ennek
apropóján kerestük fel a városközpont-
ban a Ság Hegy és Térsége Turisztikai
Egyesület Tourinform irodájának veze -
tõjét, Döméné Király Gabriellát, szá-
moljon be az egyesület és az iroda
éves munkájáról, marketingtevékeny -
sé gérõl és pályázatairól.

»Hogyan értékeled a turisztikai egye-
sület idei munkáját?
– A 2017-es évet tevékeny évként ér-
tékelhetjük a turisztikai egyesületünk
szem pontjából. Folytattuk a korábbi
években megkezdett munkát, idén is
megjelentünk a budapesti Utazás Kiállí -
táson, és immár másodszor vettünk
részt a székesfehérvári Utazás és Sza -
badidõ Kiállításon. Mivel az iroda mi nõ -
sített, így három külföldi kiállításon is
meg tudunk jelenni kiadványainkkal a
2017-es évben: a berlini Nemzetközi
Turisztikai Börzén (ITB), a moszkvai
Nemzetközi Utazás és Turizmus Kiállí -
táson (MITT), illetve november elején
megjelenési lehetõséget kapunk a lon-
doni World Travel Marketen (WTM).
Igyek szünk a térséget minél szélesebb
körben megismertetni, bemutatni, így
kihasználjuk az országos média meg je -
lenési lehetõségeket. Részt vettünk
például a „Hazahúzó” címû mûsor for-
gatásán, ahol a szervezési munkákat is
segítettük. Munkánk elismeréseként
májusban ismét az a megtiszteltetés

ért minket, hogy Celldömölk Város Ön-
kormányzatával, illetve a Kemenes
Vulkán Parkkal együtt elnyertük az
Országos Városmarketing Díj gyémánt
elisme ré sét.
A szélesebb körû marketingtevékeny-
ségen túl természetesen lokálisan is fo-
lyamatosan zajlik a munka: az idei
évben mi is a Mária út pecsételõ pont-
jává váltunk, új szolgáltatásként megje-
lentünk az Instagramon, az irodánkban
pedig egy gyermeksarok került kialakí-
tásra. Folyamatosan frissítjük és
bõvítjük kiadványkínálatunkat, kiadtuk
az éves rendezvénynaptárunkat, vala-
mit megújítottuk a Vulkánság kiadvá-
nyunkat. A pályázatok terén is értünk el
sikereket, a NEA által közzétett felhí-
vásra pályázva 150 ezer forint mû -
ködési célú támogatást nyert el egye-
sületünk. A Vas Megyei Turisztikai Szö -
vetség segítségével, a térségi tdm-ek
együttmûködésének köszönhetõen
részt vehettünk a büki Gyógy-Bor Na -
po kon, a sárvári Nádasdy Történelmi
Fesztiválon, a Kõszegi Ostromnapokon
és az Õrségi Tökfesztiválon. A hétvégé-
ken és a nagyrendezvényeken való
nyitva tartásnak, valamint az iroda frek-
ventált elhelyezkedésének köszön he -
tõen egyre több a betérõ vendég is,
idén augusztusig összesen 4038 látoga-
tója volt irodánknak. Mindemellett ter-
mészetesen folyamatosan támogatjuk
tagjainkat, az általuk szervezett ren -
dezvényekre önköltségen ajánljuk fel
rendezvényeszközeinket. Pozitív vissza -

jelzés egyesületünk számára, hogy idén
négy új taggal bõvültünk. Ezúton is sze-
retném megköszönni az egyesület tag-
jainak az immár öt éves közös munkát,
együttmûködést, támogatást.
»Milyen nagyobb szabású projektek
vannak jelenleg folyamatban?
– A Magyar Természetjáró Szövetség
egyik kiemelt projektje a termeszetja-
ro.hu oldal fejlesztése, mely részletes
tájékoztatót nyújt az ország túráiról,
látnivalóiról, élményeirõl és kedvez -
mé nyeirõl. Az oldal jelenleg teszt-
üzemben fut, fejlesztésében és feltöl-
tésében mi is részt veszünk, hiszen ez
szintén kiváló megjelenési lehetõséget
jelent térségünk számára. Emellett a
Vas Megyei Turisztikai Szövetség a tag-
jaival közösen pályázatot nyújtott be az
EDEN Magyarország legígéretesebb
kulturális úti célja címére. Ehhez kap-
csolódóan kerültek összeállításra õszi
csomagajánlataink, az Irodalmi emlék-
túra (október 13. és november 10.),
mely költõket, korszakokat és történe-
teket mutat be a térség apró falvaiban,
valamint a Ság hegyi élménytúra (ok-
tóber 14., november 11.), mely a Ke -
me nes Vulkán Parkon, a Sághegyi Mú -
zeumon és egy vulkántúrán kalau zolja
végig az érdeklõdõket.
Döméné Király Gabriella egyesületi
menedzser szintén a térség program -
jait népszerûsítõ cikkéért a közelmúlt-
ban 2017 CIVIL ZSURNALISZTÁJA díjban
részesült. Elismeréséhez ezúton is gra-
tulálunk! »NÉMETH NÓRA

Szezonvégi beszélgetés a Tourinform iroda vezetõjével

Világnap az anyatejjel való táplálásért
Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben
nyilvánította augusztus elsejét az Anyatej
Világnapjává. Celldömölkön a Védõnõi
Szol gálat és a város önkormányzata közö-
sen szerveztek ünnepséget azoknak az
édesanyáknak, akik anyatejjel táplálják
kisbabáikat.

Több mint egy évtizedes hagyomány
Celldömölkön, hogy a Védõnõi Szol gálat
megemlékezik az augusztus 1-jei Anyatej
Világnapjáról, és ünnepség keretében kö-
szönti az anyatejjel tápláló édesanyákat.
Idén erre egy kicsit megkésve, szeptem-
ber 29-én, pénteken került sor, amikor a
védõnõk és az önkor mányzat képviselõi
közösen köszöntötték az édesanyákat és
gyerme keiket a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban. A rendezvény ke-
retében Obrázné Nagy Boglárka védõnõ
tartott beszédet az anyatej és a szoptatás
je len tõségérõl. Az anyatej ugyanis vala -

mennyi szakértõ szerint még mindig a
legmeg felelõbb táplálék az újszülött
számára, és még hosszú idõn keresztül –
legalább fél éves koráig – ez az a for rás,
ahonnan a fejlõdéséhez, egészségéhez, jó
közérzetéhez szükséges tápanyagokat a
legteljesebb mértékben magához veheti.
Tudo má nyos bizonyí té kok egyértelmûen
alátámasztják, hogy a szoptatás javítja

mind a cse cse mõ, mind az édesanya
egészségét rövid és hosszú távon is, im-
munológiai védelmet nyújt a babák szá-
mára. Az ünnepségen az önkormányzat
képviseletében beszédet tartott Fehér
László polgármester, aki örömét fejezte ki,
ami ért évrõl évre ilyen szépszámú édes-
anyát és kisgyermeket köszönthet az
anyatej világnapja alkalmából. Fel szólalt
még dr. Wachter Walter tiszti fõorvos, aki
beszélt az anyatej pozitív hatásairól, va -
lamint a védõnõk áldozatos munkájáról. A
rendezvényen saját szoptatási élményeirõl
is beszámolt Kos tyák Borbála, a Misi és a
rakon cát lan zöld ségek címû mesekönyv
szer zõ je. A be szé dek után a Védõnõi Szol -
gálat képviseletében Kreifné Ta kács Judit,
valamint az önkormányzat ré szé rõl Söptei
Józsefné alpolgármester egyen ként aján-
dékozták meg a ren dez vényen résztvevõ
kisbabákat és édesanyákat.

»NÉMETH NÓRA
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Október 1-je az Idõsek Világnapja.
Ebbõl az alkalomból a Cselekvõ Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület –
immár hagyományszerûen – múltidézõ
koncerttel kedveskedett a szépkorú kö-
zönség számára.

Október 1-je 1991 óta az Idõsek Világ -
napja. Hagyománnyá vált Celldö möl -
kön, hogy ez alkalomból a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
is minden évben megemlékezik a
szépkorú városlakókról. Idén sem volt
ez másképp, szeptember 30-án ünnepi
koncertre invitálta az egyesület az idõs
és a kevésbé idõskorú érdeklõdõket. A
nótaest elõtt az egyesület elnöke,
Fehér László polgármester köszöntötte

a közönséget: „Azt már jó ideje tudjuk
a statisztikák alapján, hogy a várható
életkor a fejlõdõ egészségügynek kö -
szön hetõen egyre magasabb, az idõs -
korúak száma pedig ezzel arányosan
nõ. Városunk is elmondhatja magáról,
hogy lakosságának több mint 30%-a
betöltötte már a 60. életévét. Mi ter-
mészetesen csak örülünk ennek, hiszen
ez azt jelenti, hogy a város lakosai
ügyelnek az egészségükre. Én azt kívá -
nom, hogy ez a jövõben is így marad-
jon, és mindenki nyugalomban és
hosszan élvezhesse a nyugdíjas éveit.”
A polgármester beszéde után kezdetét
vette a nótaest Lisztes Jenõ cimba lom -
mûvésszel és zenekarával, Boros
Mátyás hegedû mû vésszel, Fehér Ernõ

bõgõmûvésszel és Dani János brácsa -
mû vésszel. A kon cer ten közremûködött
még Marton-Lézer Márta és Szegedi
Csaba, akik hamar bizonyították is a
közönség számára, hogy nem hiába
kaptak aranykoszorús nótaénekes cí-
met. Az est keretében olyan klasszikus
darabokat idéztek meg a fellépõk,
melyeket a közönség soraiban ülõ
szépkorúak minden bizonnyal jól is-
mertek, így hamar vált nosztalgikussá
és lelkessé a hangulat, járt a hálás taps
minden múltidézõ dallam után. A
zenés estet a cselekvõ szervezet jóvol-
tából tombolasorsolás szakította meg,
a civil szervezet tagjai értékes nyere-
ményeket sorsoltak ki a rendezvény
résztvevõi között. A vidám est termé-
szetesen tovább folytatódott a koncert
után is, de ekkor már kötetlen beszél-
getések formájában. »NN

26 évvel ezelõtt, 1991-ben kiáltották ki
október 1-jét az Idõsek Világnapjává.
Azóta ezen a napon világszerte a
szépkorúak állnak az érdeklõdés kö-
zéppontjában, ajándékokkal, progra-
mokkal, rendezvényekkel kedvesked-
nek nekik.

Celldömölkön is több évtizedes hagyo -
má nya van az idõskorúak köszöntésé-
nek. Az elmúlt héten a város szervezett
számukra nagysikerû nótaestet, októ -
ber 5-én pedig az idõsek klubjának ha-
gyományos ünnepsége is lezajlott a
Népjóléti Szolgálat intézményében. Az
ünnep jelentõségérõl Kuruczné Falusi
Tünde, a Népjóléti Szolgálat Idõsek
Klubjainak részlegvezetõje emlékezett
meg, aki beszédében köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik hosszú élet
munkáját maguk mögött hagyva, to-
vábbadják tapasztalataikat, bölcsessé -
gü ket a következõ generációnak. „In -
téz ményünkben hagyomány, hogy az
idõsek világnapján a nyugdíjasainkat
ünnepeljük. Ez jó alkalom arra, hogy ki-
fejezhessük tiszteletünket az életük so-

rán végzett munkáért. A Népjóléti Szol -
gálatnál három idõsek klubja mûködik
190 ellátottal. Mi azon vagyunk a
gondozónõkkel, hogy a mindennapjai-
kat szebbé és jobbá tegyük. Igyek -
szünk olyan programokat szervezni
szá mukra, melyekre igény van. A kö-
zelmúltban zajlott le a hévízi kirándu-
lásunk, ami nagyon jól sikerült, de
rendszeresen járunk például moziba is.
Minden tagunknak igyekszünk odafi-
gyelni a testi-lelki egészségére, ezért
rendszeresen szervezünk tornafoglal-
kozásokat, de természetesen a közös
rózsafüzér sem maradhat el, és az egy -

házak képviselõi is gyakori látogatói az
intézménynek. A klubunknak van egy
hitvallása: „Az idõskor ne az élet vége,
hanem annak koronája legyen!” Az ün-
nepelteket a város önkormányzatának
képviseletében Söptei Józsefné alpol-
gármester köszöntötte. Az alpolgár-
mester beszámolt arról, hogy jelenleg
a világon körülbelül 600 millió idõskorú
él, akiknek a száma 8 éven belül akár
meg is kétszerezõdhet. Kö szön hetõ
mindez a folyamatosan fejlõdõ egész-
ségügynek. Söptei Jó zsefné örömét
fejezte ki, amiért az idõsek klubjának
éves ünnepségein is szép számmal, és
jó egészségben találkoznak a város
szépkorújai. Végül a város vezetõsége
ajándékokkal kedveskedett a klub ta -
goknak. 
A köszöntõk után Varga Vera, cell dö -
mölki kötõdésû színmûvész éne kelt
népszerû sláge re ket az egybe gyûl -
teknek, akik lelkes tapssal díjazták a
produkciót. A délután további részében
sütemények, zene és tánc gon dos -
kodtak a jókedvrõl.

»NÉMETH N.

Szépkorúak nótaestje

Világnapot ünnepeltek a Népjóléti Szolgálat idõsek klubjai
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Kovács András Péter 
önálló estje

Celldömölk, Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ színházterme
2017. november 07. (kedd) 19.00 óra 

Jegyár: 2.900 Ft

Jegyek elõvételben kaphatók 
a Mûvelõdési Központban 

(9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.
és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon.
Információ: info.kmkk@ gmail.com,

95/779-302

Sipos Csaba amatõr festõnek nyílt kiállí-
tása a Vulkán Gyógy- és Élmény für dõn.
A „Nagy utazó…” címû tárlat szep -
tember 17-tõl december 17-ig lesz
meg tekinthetõ a komplexum galériáján.

Szeptember 17-én, a Sághegyi Szüreti
Napok rendezvénysorozatához kapcso-
lódva egy harmadik kiállítás megnyitó-
jára is sor került, ezúttal azonban a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ galé ri á -
ján. Pár hónappal ezelõtt ugyanis egy
régi hagyományát élesztette újjá a
komplexum azzal, hogy ismét kiállítási
lehetõséget biztosít a helyi és kör nyék -
beli amatõr mûvészek számára. 
A vasárnap délutáni ünnepélyes meg-
nyitó keretében ezt hangsúlyozta Kiss
Lilla is, a Vulkán fürdõ ügyvezetõje. Az

igazgató örömét fejezte ki, amiért
néhány hónapig a fürdõ biztosíthatott
ideiglenes otthont Kóborné Bognár
Katalin festményei számára, és ugyan-
olyan örömmel üdvözölte az új tárlatot
is, Sipos Csaba festõmûvész alkotá sai nak
gyûjteményét. Az igazgató ezután átad-
ta a szót a megnyitó szónokának, Ta kács
Balázsnak, Kemenesmihályfa köz ség
polgármesterének. Takács Balázs meg-
nyitó beszédében úgy jellemezte Sipos
Csaba életét, mint egy modernkori ma-
gyar népmesét, aki bár sokfelé járt a vi-
lágban, és bárhol megállhatta volna a
helyét, mégis inkább hazajött, hogy itt-
hon teremtsen értéket. A polgár mes ter
beszélt a festõ fiatalkoráról, utazásairól,
az általa készített és felajánlott Ber csé -
nyi-képekrõl, melyek a mai napig a pol-
gármesteri hivatalt ékesítik, valamint a
Szent Márton-év alkalmából készített
mihályfai templom festmé nyé nek szüle -

té sérõl is. Sipos Csaba utazásainak és
impresszióinak képei állítanak méltó
emléket, ahogy az a köszöntõben is
elhangzott, a festõ saját bevallása sze-
rint is realista stílusban. És habár va -
lóban számos idegen vidékrõl készült
tájkép, vadászjelenet és életkép is
kiállításra került, a helyi szemlélõ azon -
ban egybõl kiszúrta a hazatért festõ ké-
pei között a szintén kivételes látványt
nyújtó Ság hegy vonulatait is. 
A megnyitó végén Sipos Csaba mondott
köszönetet a kiállítási lehetõségért és az
érdek lõ désért, majd buzdította a szép-
számú közönséget, hogy bátran tekint-
sék meg a kiállított alkotásokat. 
A tárlat mostantól három hónapig lesz
meg tekinthetõ a Vulkán fürdõn, a ké -
peket pedig ezalatt az idõ alatt bárki
meg is vásárolhatja a komplexum re-
cepcióján.

»NÉMETH N.

A nagy utazó

Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak Polgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/1.
A lakás jellemzõi: összkomfortos,
egy + fél szobás, távfûtéses.
Területe: 45 m 2.
Bérleti díja: 23.895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a pi-
aci értékrendhez igazítva, rendele-
tében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. októ -
ber 16-tól telefonon történõ elõ ze -
tes egyeztetés alapján hétfõ-csütör-
tök 8-16, péntek 8-12 óráig.

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 27. (péntek) 8 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt boríték-
ban kell benyújtani. 
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös
Önkormányzati Hivatal vagyonkeze -
lõ jénél. A borítékra rá kell írni, hogy
„Lakáspályázat”, illetve a megpályá-
zott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására
2017. október 27-én (péntek) 9 óra-
kor kerül sor a Közös Önkormányzati
Hivatal tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több
havi bérleti díj elõre történõ megfi-
zetését tudja vállalni. Több azonos
összegû ajánlat esetén az ajánlat -

tevõk között licitet tartunk a borí ték -
bontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés meg -
kö tésekor a leendõ bérlõ köteles 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 vár -
ható idõpontja: 2017. november 2.
További információ a Közös Önkor -
mányzati Hivatal ügyinté zõ jé nél, Cell -
dömölk, Városháza tér 1., 105-ös iro-
da, illetve a 95/777-813-as vagy a
06/70-977-1318-as telefonon kap -
 ható.

Pályázati hirdetmény

Meghívó
Celldömölk Város Önkormányzata értesíti és várja a tisztelt lakosságot 

az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezendõ 

ünnepi megemlékezésre, melyet 
2017. október 20-án (pénteken) 

16.30 órakor tart az 56-os emlékhelynél.
Beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere.

Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Soltis Lajos Színház tagjai. 

A megemlékezést követõen koszorúzás Koloszár Zoltán és 
Máté Lajos sírjánál, a katolikus temetõben.
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Míg a tavasz és a nyár a külsõ helyszí-
neken tartott rendezvényeknek ked -
vez, az õsz beköszönte a különféle
prog ramokat, eseményeket a négy fal
közé kényszeríti. Ettõl azonban nem
veszítenek varázsukból a kulturális
rendezvények, és a mûvelõdési köz-
pont falain belül is fellendül az élet.
Felnõtt és gyermekszínházi évadról,
csoportokról, klubokról, az õszi prog-
ramkínálatról beszélgettünk Pálné
Horváth Mária igazgatónõvel.

»Az õsz beköszöntével ismét benépe-
sültek az intézmény termei…
– Igen, a nyári szünet után a különféle
klubok, csoportok, egyesületek újra ak-
tivizálják magukat, és tartják intézmé-
nyünkben összejöveteleiket. Színes és
sokrétû a kínálatunk a különbözõ
korosztályok és különféle érdeklõdési
körrel rendelkezõk számára egyaránt.
A testi-lelki egyensúly megteremtõi a
háromféle jógacsoport, akik péntek ki-
vételével minden hétköznap tartanak
foglalkozást. Alkotói közösségeink tag-

jai a fafaragók, illetve a díszítõmûvész
szakkör hímzõ-varró lányai, asszonyai,
mindkét csapat csütörtökön délutá non -
ként gyûlik össze. A táncok ked ve -
lõinek showtáncot (hétfõ: 16-18 óráig),
rockyt (kedd és csütörtök: 15-19 óráig),
társastáncot (szombat 17-19.30 óráig),
és néptáncot (szombat: 9-13 óráig) tu-
dunk ajánlani. Az aktív mozgást ked -
velõk a kangoo-edzéseken (hétfõ és
csütörtök: 18 óra) és a zumbán (szerda:
18 óra) tudják karban tartani ma gukat.
Számos klub mûködik hosszú évek óta
a mûvelõdési központ keretén belül;
ide tartoznak az éremgyûjtõk (minden
hónap elsõ szerdája, 18 óra), a Nyug -
díjas Vasutas Klub (minden hó nap elsõ
szerdája, 16 óra), a kertbarátok klubja
(minden hónap harmadik keddje, 17
óra), az országjárók klubja (minden hó-
nap utolsó péntekje, 17 óra). Intéz -
ményünk ad helyet az Ultra violák fel -
nõtt bábcsoportnak és a mazsorett cso-
port próbáinak is (péntek, 16 óra). A
darts-klub pedig kedden és pénteken
17 órától tartja összejö ve te leit. Új

színfoltként õsztõl a Keme nes aljai
Trianon Baráti Kör is nálunk tartja
gyûléseit. Elindultak a foglalkozások a
könyvtár közösségeiben is (Honisme re -
ti Munkaközösség: kéthetente csütör-
tök 17 óra, családfakutatók: minden
hó nap második szerda: 17 óra, Keme -
nes aljai Berzsenyi Asztaltársaság). A
különbözõ baba-mama klubok is hét -
rõl-hétre nagy érdeklõdésre tartanak
számot. (Csiribiri torna: szombat 10-12
óráig, szülésre felkészítõ foglalkozások:
csütörtökönként 16 órától). Minden kö-
zösségünk továbbra is várja meglevõ
tagjait, és természetesen új jelent ke -
zõket is szívesen látnak mindenhol.
»Ha õsz, akkor a színházi évad is
megkezdõdik…
– Elõbb a felnõtt színház bérletünk in-
dul el, mégpedig november 4-én lát -
hatják az elsõ darabot a színház ba rátok
a Pesti Mûvész Színház elõ adá sában,
Botrány az operában címmel. A jövõ év
elején, januárban az Orlai Produkciós
Iroda játéka, a Pesti Barokk kerül majd
színre. Márciusban aztán Kálmán Imre
méltán híres Cirkusz her cegnõje lesz
porondon, áprilisban pedig egy vidám,
pikáns zenés játékkal zárul az évad, a
darab címe: „Szeretem a feleségem”.
A gyermekszínházi évad szintén no-
vemberben startol, 10-én a Fogi Gyer -
mekszínház elõadásában Cset lõ-Botló
Fajankó történetével ismerkedhetnek
meg az óvodások és kisiskolások. De -
cem berben, karácsony elõtt a Nektár
Színház hozza el a Diótörõt, januárban
pedig a Soltis Lajos Színház népmesé-
jét láthatják a kicsik „A könnye hulló
madár” címmel. Már ciusban az Alma
együttes koncertjével zárul a 2017/18-
as gyermekszínházi évad.
»Milyen egyéb programok várják a
mûvelõdési központba betérõket?
– Jelenleg két kiállításunk is van,
mindkettõt a Szüreti Napok keretében
nyitottuk meg. Egyik a „Boros, pezsgõs,
pálinkás, likõrös és sörösüveg címkék
Magyarországon a XX. században” cí-
met viseli, a másik pedig a 95 éves
festõmûvész, Káldy Lajos alkotásaiból

álló tárlat. A kiállítások sorát egyedi,
megvásárolható műalkotásokból álló
karácsonyi kiállítással zárjuk majd.
Lesznek különbözõ kamara jel legû
programjaink különféle mûfa jok ban,
így megemlíthetõ például a Du -
maszínház november 7-én, vagy a de -
cember 4-i kamaraszínházi elõadás,
amely a pápai S.K. Társulat közre mû -
ködésével bemutatásra kerülõ „Jövõre,
veled, ugyanitt!” címû produkció lesz.
A gyerekeket a nyári szünethez ha son -
lóan az õszi szünetben is várjuk játszó-
házba, kreatív és interaktív foglalkozá-
sokra. A moziban a filmvetítések terén
továbbra is szorgalmazzuk a nagy kö-
zönség létszámra számító sikerfilme-
ket, emellett pedig részt veszünk a
különbözõ filmes akciókban (pl. Euró -
pai filmhét, vagy a nagy filmes év vé-
ge.) A jeles évfordulók városi megem-
lékezéseit természetesen ez évben is
megtartjuk, a lassan közeledõ év vége
pedig az advent jegyében telik majd a
hétvégi gyertyagyújtásokkal, valamint
a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
jeles eseményekkel, a különbözõ szer-
vezetek programjaival, jótékonysági
rendezvényekkel. »REINER ANITA

Õszi szezonkezdet a mûvelõdési központban

A zenéért zenéltek…
Október elseje 1975 óta az UNESCO kezde-
ményezésére a zene világnapja, ebbõl az
alkalomból országszerte több koncertet,
hangversenyt és más zenei programot is
rendeznek.

A világnap célja, hogy a társadalom széles
rétegei számára népszerûsítse a zene mû vé -
szetet, és – az UNESCO el veinek meg fe le -
lõen – szorgalmazza a népek közti barátsá-
got és megbékélést. A zene ünneplése
azonban ugyan olyan jelen tõ séggel bír a kis-
közösségekben is, hiszen számos olyan tu-
lajdonsága van, amely nem csak az ember-
ek közti kapcsolatokat, de az egyén, a
személy fejlõdését segíti elõ. Ezekre a tulaj-
donságaira hívja fel a figyelmet minden
évben az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mû -
 vészeti Iskola igazgatója, Bejczi Károly is, és
a nép sze rûsítés jegyében rendezik meg
évrõl évre a világnapi hangversenyüket.
Hiszen a muzsika nem csak a klasszi kus, de
a modern zenemûvészet óriásaira is emlé-
keztet, ezzel hozzájárul az esztétikai értékek
felismeréséhez, meg becsü lé séhez, más
nem zetek kultúrájának megismeréséhez.
Ezen elvek alapján rendezte meg a zeneis-
kola 2017-ben is hangversenyét a zene vi-
lágnapja alkalmából. Az ün nepi kon cert re,
melynek mûsorában idén is az iskola zene -
ta ná rai mûködtek közre, október 2-án került
sor az intézmény kamaratermében. »NN 
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Nemzetközi projektalálkozó
2017. szeptember. 24–30. között a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim ná -
zium adott otthont az Erasmus + KA2
pályázat keretében a Migration in
Europe program 3. projekttalálkozójá-
nak. Olasz, spanyol, német, holland
partneriskolákból érkezett 25 tanuló,
akiket magyar partnereik fogadták. Az
elsõ napon Sipos Tibor igazgató úr kö -
szöntötte vidám könnyûzenei összeál-
lítással a külföldi vendégeket.

A projekttémán egy hétig dolgozott az
50 diák nemzetközi csoportokban. A
kommunikáció közös nyelve az angol
volt. Nyolc csapatban tevékenykedtek
a tanulók a népességmozgás kérdésé-
vel kapcsolatos feladatokon. A témával
kapcsolatos információkat az e-Twinn -
ing online felületre töltötték fel. A diá-
kok a gimnázium számítástechnikai
infrastruktúráját használták, köztük az
újonnan kialakított Erasmus-termet. A
munka mellett kirándulásokra is sor
került: a külföldi partnerek megcsodál-
ták Budapesten a Parlamentet és a
Várat és hajóztak a Dunán. A migráció
témájához kapcsolódóan elutaztak
Sopronba, ahol megnézték a páneuró-

pai piknik színhelyét és megnézték a
hajdani vasfüggöny maradványát is.
A projekt egyik vállalt feladata volt in-
terjúkészítés olyan személyekkel, akik
más országból érkeztek hazánkba. Er -
rõl a témáról két határainkon túlról
érkezõ magyar kollégával és egy
Celldömölkön tanuló kínai diákkal be-
szélgettünk angol nyelven. Az áttele-
pülés okait, céljait, nehézségeit, vala-
mint itteni életük kiépítését mesélte el
Szigeti Szende, a Szent Benedek Kato -
li kus Általános Iskola angoltanára, aki
annak idején Erdélybõl érkezett. Õt kö-
vette Dr. Györe Géza PhD, a Pannon
Egye tem adjunktusa, aki az 1990-es
években a délszláv háború elõl jött
Magyarországra, korábbi teljes egzisz-
tenciáját feladva. Jin Zhenfeng 9.A osz-

tályos tanuló - aki még igazán magya-
rul sem tud, annál jobban angolul, is-
mertette Magyarországra településé-
nek motívumait. Ennek egyik oka az
volt, hogy a magyar oktatási rendszert
jónak tartották a szülei. Jövõbeni tervei
szerint jogász szeretne lenni.  A kínai
tanuló szerint Celldömölkön az embe -
rek nagyon kedvesek, a gimnázium ta-
nulói és tanárai nagyon befogadók. A
legnagyobb nehézség számára a ma-
gyar nyelv. Az interjúkat a projektté-
mán dolgozó diákok és tanáraik nagy
érdeklõdéssel hallgatták. 
Még ezen a délutánon ellátogattak a
vendégek Tihanyba, ahol a holland
partnerek a gyönyörû napsütéses idõ -
ben nemcsak a panorámát csodálták
meg, hanem kipróbálták a fürdést a 15
fokos Balatonban is, ami szerintük kel-
lemes volt.
Pénteken a munkacsoportok ismertet-
ték kutatási eredményeiket és elõ ad -
ták közösen elkészített prezentációikat.
A szakmai munkát a projektben részt -
vevõ tanulók januárban Olasz or szág -
ban folytatják.

»DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ

A PROJEKT GIMNÁZIUMI KOORDINÁTORA
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NB II. 
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Hé víz SK 11:7
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 2, Öl-
bei Péter 2, Lukács Balázs 2, Ölbei
Péter – Lukács Balász páros.
Magabiztos hazai gyõzelem a tar-
talékos Hévíz ellen.

NB III.
Haladás VSE-Vízéptek – CVSE-SWIE -
TELS KY JUFA HOTELS IV. 10:8
Fehér László 2, Jakus Tamás 2,
Harkály Bálint 2, Bakonyi Bertalan 2.
A párosokat a Haladás nyerte és
ezt az elõnyt tudták végig tartani.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Nagycenki SE 12:6
Fehér László 3, Harkály Bálint 3,
Bakonyi Bertalan 3, Jakus Tamás 2,
Harkály Bálint – Bakonyi Bertalan
páros.
A jobb játékerõt képviselõ csa -
patunk simán hozta a mérkõzést.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Haladás VSE Vízéptek 10:8
Teket Attila 3, Máthé Gyula 3,
Tamás László 2, Csapó László 1,
Teket Attila – Tamás László páros.
Nagy küzdelemben dõlt el a mér -
kõzés a javunkra.

Celldömölk Város Önkormányzatának
Polgármestere pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévõ aláb-
bi költségelven megállapított lakbérû
lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/3.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, egy
+ fél szobás, távfûtéses.
Területe: 45 m 2.
Bérleti díja: 23.895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a pia-
ci értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2017. októ ber
16-tól telefonon történõ elõ ze tes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök 8-
16, péntek 8-12 óráig.

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 27. (péntek) 8 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani. 
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös
Önkormányzati Hivatal vagyonkeze lõ -
jénél. A borítékra rá kell írni, hogy
„Lakáspályázat”, illetve a megpályá-
zott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására
2017. október 27-én (péntek) 9 órakor
kerül sor a Közös Önkormányzati Hiva -
tal tanácskozó termében. 
A bérleti jogot az nyeri el, aki több
havi bérleti díj elõre történõ megfize-
tését tudja vállalni. Több azonos
össze gû ajánlat esetén az ajánlat te võk

között licitet tartunk a borí ték bontást
követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés meg -
kötésekor a leendõ bérlõ köteles 2
havi lakbérnek megfelelõ összeget
óvadék címén befizetni, valamint a
bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba
kell foglalni, melynek költsége a
bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: 
határozott idõre, legfeljebb 5 évre
szóló bérleti szerzõdés köthetõ a
lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás vár ható
idõpontja: 2017. november 2.
További információ a Közös Önkor -
mányzati Hivatal ügyintézõjénél, Cell -
dömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda,
illetve a 95/777-813-as vagy a 06/70-
977-1318-as telefonon kapható.

Pályázati hirdetmény

A CVSE KSZ hazai mérkõzései
Ssz. Mérkõzés Idõpont

1. CVSE KSz – Kõszegi SE 2017. 10. 13. péntek 20:45

2. CVSE KSz – Vasvári Kosárlabda Sport Egyesület 2017. 10. 20. péntek 20:45

3. CVSE KSz – Szombathelyi SI KA U18 2017. 11. 10. péntek 20:45

4. CVSE KSz – 9700.hu Ingatlaniroda 2017. 11. 24. péntek 20:45

5. CVSE KSz – Cosmos Home 2017. 12. 01. péntek 20:45

6. CVSE KSz – Vépi Kosárlabda Csapat 2018. 01. 12. péntek 20:45

7. CVSE KSz – Vasi Kosár Klub 2018. 01. 26. péntek 20:45

Bajnoki mérkõzések50 éves érettségi találkozó

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 50 éves érettségi találkozót tar-
tottak szeptember 23-án. Az 1967-ben érettségizett 4. E osztályban 28-an érett-
ségiztek, a találkozón 18-an vettek részt. Az intézmény részérõl egy rövid
meglepetésmûsorral kedveskedtek a vendégeknek. A meglepetés annál na-
gyobb volt, mert többek között az ünneplõk unokái, Lenner Luca és Horváth
Konrád is szerepeltek az összeállításban.
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A CVSE csapatai közül a kosárlabdázók
kezdik meg legkésõbb a bajnoki szereplé-
süket. Az idei pontvadászat október köze-
pén rajtol, ennek apropóján kérdeztük Csói
Gábor szakosztály ve ze tõt az eltelt fel -
készülésrõl és a szezon elõtti elvárásokról.

»Hogy épül fel a kosárlabda-szakosztály,
kik vezetik ezt a szakágat?
– Több éve már, hogy a CVSE szak osz tá -
lyaként mûködik a kosárlabda, elõtte az
egyesületen kívül mûködtünk. A szak osz -
tályvezetõi feladatokat én látom el, de
munkámban segítségemre van Sza bó
Ben ce, mint edzõtárs, vele közösen vezet-
jük csapataink edzéseit. Ki kell emelnem
még Németh Balázs munkáját is, aki az
utazások, hirdetések szer ve zé sé nél és
egyéb szervezõi feladatok ellátásánál van
segítségünkre. 
»Milyen anyagi helyzetben van a szak-
osztály, a költségvetésetek mire elég?
– Ha azt nézzük, hogy honnan indultunk,
akkor azt kell mondanom, hogy jó hely-
zetben vagyunk. Sajnos azonban az igé-
nyeket egyre kevésbé tudjuk kielégíteni
anyagilag. Ez nem csak panaszkodás, ha-
nem jó hír is, hisz ez azt jelenti, hogy egy-
re több gyerek jár hozzánk, és így egyre
nagyobbak az igények is. Egyre több ed-
zést kellene megtartanunk, egyre jobb
minõ sé g ben, viszont nálunk sajnos úgy
mû ködik a dolog, hogy elõbb van az
igény, és utána kell azon dolgoznunk,
hogy az ehhez szükséges forrásokat elõ -
teremtsük. For dítva könnyebb lenne. Eb -
ben a szezonban kétszer annyi csa patot
kell mû ködtetnünk, mint ta valy, viszont
ugyan annyi pénzbõl. Ezért for dul hat elõ az,
hogy U12-es és U14-es csapataink csak a
bajnokság rájátszásába kapcsolódnak be,
az alap sza kasz küz del meire nincs ele gen -
dõ forrásunk. Náluk ezt a ver senykiírás le -
he  tõvé teszi. Sajnos fõ szponzorral nem
rendelkezünk, csak a város által adott költ-
ségvetéssel gazdálkodhatunk. Szpon zort
találni nagyon nehéz, hisz a településeken
mûködõ cégek szinte mindegyike külföldi
tulajdonú, nekik nem annyira érdekük a
helyi sport támogatása. Pedig egy fõ -
szponzor nagy segítség lenne, mert több
saját önerõvel, több TAO-s támogatásra is
pályázhatnánk.
»Történtek-e változások a játékoskeret-
ben? Milyen csapattal vágtok neki az idei
szezonnak?
– A felnõtt csapatban annyi változás tör-
tént, hogy Szabó Bence felépült sé rü -
lésébõl, és õ ugyan tavaly Pápára iga zolt,
de kettõs igazolással ebben a szezonban
nálunk játszik, nem megy még vissza
Pápára. Az elmúlt na pokban Vép rõl is ér-
kezett egy új, fiatal játékos, akit most
építünk be a csa patba, de õ is minden -

képpen erõsítést fog jelenteni. Nem tör-
téntek tehát komoly változások, de az új
játékosokkal kiegészülve a tavalyinál jobb
szereplésben bízom.
»Hogy sikerült a nyári felkészülés, meny-
nyire vagy elégedett az elvégzett munka
minõségével?
– A felkészülés nagyon jól zajlott. Iga zából
amatõr csapatként nem is álltunk le a
munkával, egész nyáron hetente kétszer
edzettünk. Ezen kívül nagyon sok edzõ -
mér kõzésünk volt, többször játszottunk a
Répcelakkal, és szerveztünk egy felké szü -
lési kupát is. Nálunk edzõ táborozott az
NBI/B-s oroszlányi gárda, velük is meg -
mérkõztünk, ez szin tén nagyon hasznos
mérkõzés volt. Volt egy egyhetes balatoni
táborunk, a középiskolásokkal közösen, kö-
zülük 3 játékost felhoztunk a felnõtt csapat
szintjére. A nyári idõszak tehát nagyon
hasznosan telt, és remélem, ennek meg is
látszik majd az eredménye. Az elsõ fordu-
lóban már úgy léphetünk pályára, hogy
nem akkor kell játékba lendülnünk, és ez
nagy segítségünkre lehet.
»Ilyen jó felkészülés után mit vársz a csa-
pattól, milyen eredménnyel lennél elé -
gedett? Mit tudhatunk a mezõny többi
csapatáról?
– A tavalyi év egy nagyon jó év volt olyan
szempontból, hogy erõsödött a bajnokság,
és ez jót tett mindenkinek. Közel került
egymáshoz az alsó-, és felsõház, mi saj-
nos nem kerültünk be a legjobb 4 közé,
idén viszont minden lehetõség adott ah-
hoz, hogy ez sikerüljön. Azt kell monda-
nom, ha az 1-4-ben nem leszünk bent, az
csalódás lesz. Ehhez persze kell az is, hogy
a tavalyinál kiegyensúlyozottabb teljesít -
ményt nyújtsunk, hisz az elõ zõ szezonban
vagy nagyon könnyen nyer tünk egy
meccset, vagy nagyon nem ment a játék.
Tavaly igazából papírforma ered ményeink
születtek, akiket meg kellett, azokat meg -
vertünk, akik pa pí ron erõsebbek voltak,
azoktól kikaptunk. Re mé lem, idén lesz 1-
2 meccs, amikor meg lepetést tudunk
okozni, és ezek a meglepetés gyõzelmek
kellenek a leg jobb négybe kerüléshez. A
mezõny ha son ló erejû lesz, mint tavaly
volt. Egy csapat feloszlott, helyükre egy új
érkezett, úgyhogy sok minden nem válto-
zott. A többiekhez képest mi jól erõ sí -
tettünk, ezért is várok a tavalyinál jobb
teljesítményt. 
»Hány csapata van a szakosztálynak, és
milyen bajnokságokban indulnak?
– Jelenleg 4 csapatunk van. A férfiak a Vas
megyei városi és városkörnyéki bajnok-
ságban szerepelnek, ami egy me gyei
szintû bajnokság. Ebben az idén 15 együt-
tes indul, 2 csoportban, az alapszakasz
után keresztbejátszással dõl el, hogy me-
lyik 4 csapat jut a szom bat helyi négyes

döntõbe. U12-es és U14-es csapataink or-
szágos bajnokságban szerepelnek, ahol
szintén alsó-, fel sõ ház rendszerben zajla-
nak a küzdelmek. Mivel mi az alapsza-
kaszban nem tudunk elindulni, így az al-
sóház küzdelmeibe kapcsolódunk be. Ez
azt jelenti, hogy a nyugat-dunántúli régió
csa pa tai val kell megmérkõznünk. A me-
gyei szö vetség az idei szezonban szeretne
indítani egy nõi bajnokságot is, aminek a
szervezése megkezdõdött, a kérdés már
csak az, hogy hány csapat fog nevezni,
hisz a bajnokság indításához minimum 4
csapat kell. Ha összejön a kel lõ számú
nevezõ, akkor mi is indítunk csapatot a
nõi bajnokságban is.
»Kik irányítják a különbözõ csapatok
edzéseit?
– A felnõtt csapat edzéseit továbbra is
Szabó Bence vezeti, annyi változással,
hogy idén már játékos-edzõként teszi
mindezt. Az utánpótlás csapatok edzéseit
Bence és én felváltva vezetjük, ugyanez a
helyzet a nõi csapatnál is. Ha a késõbb i ek -
ben a férfi és nõi csapatunk programja üt-
közik, akkor úgy állapod tunk meg, hogy
én leszek a nõi, Szabó Bence pedig a férfi
csapattal. Ahogy már korábban említet-
tem, egyre több edzést kellene tartanunk,
így a jövõben egy új edzõt szeretnénk
még szer zõd tetni, ehhez azonban komoly
anyagi átcsoportosítást kell elvégeznünk.
»Mit tapasztaltok, mennyire érdekli a
gyerekeket ez a sportág? Lesz kellõ után -
pótlás a jövõben?
– Én most a Városi Általános Iskolába
men tem át tanítani, így naponta látom,
hogy szakkör szinten minden sportággal
megismerkedhetnek ugyan a gyerekek,
de egyesületi szintre már nem sokan jut-
nak el. U14-es csapatunk jelenleg 13 fõt
számlál, U12-ben 17 fõ szerepel, ami
nem rossz, de ebben a korosztályban
még jelentõs a lemorzsolódás. 
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy az
iskolákban népszerûsítsük a sportágat,
próbáljuk az érdeklõdõket elhívni edzés-
re. Sajnos, ma napság nem egyszerû meg-
mozgatni a gyerekeket, kevesen szeret-
nének sportolni. Fontos, hogy olyan, szak-
mailag jól felépített, élvezetes edzéseket
tartsunk, ami után a gyerekek legköze-
lebb is jönni akarnak. Ezeken kívül az is-
kolai szünetekben igyekszünk közösségi
programokat, táborokat szervezni, hisz
egy csapat éle té ben fontos, hogy ne csak
edzésen és meccseken legyenek együtt,
hanem azon kívül is erõsödjön a csa -
patszellem.
Az elõjelek tehát biztatóak, úgy tûnik,
idén is érdemes lesz kilátogatni a CVSE-
Swietelsky Arénába, hogy szurkoljunk ko-
sarasainknak. 

»CSUKA LÁSZLÓ

Elrajtol a kosaras pontvadászat is



Celldömölk – Vasszécseny 3-2 (3-0)
Celldömölk, 50 nézõ Halmosi Zoltán
Vas Megyei Kupa 3. forduló 2017.
szeptember 27. 
Vezette: Bereczky Csaba (Kártyás Kata -
lin, Fülöp Zoltán). 
Celldömölk: Bíró – Lempeg, Gyõrvári
(Orosz 46. p.), Bodor, Huszár (Péter 46.
p.) – Büki (Horváth 70. p.), Gorácz, Mol -
nár (Enyingi 46. p.), Klauzer – Czöndör
(Pethõ 89. p.), Piri. Edzõ: Kovács
Balázs. 
Vasszécseny: Janzsó – Devecseri, Visz -
ked, Porga, Boda – Balázs, Varga,
Pong rácz, Horváth – Szalai, Gál. Edzõ:
Kozmor Ákos.
Góllövõk: Piri Balázs (9. p.), Gyõrvári
Gábor (25. p.), Molnár Tamás (33. p.),
illetve Viszked Balázs (11-esbõl 55. p.),
Pongrácz Dániel (61. p.). 
Celldömölk – Vép 2-0 (1-0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 7. forduló 2017.
szeptember 30. 
Vezette: Kondor Tamás (Kondor Péter,
Sebesi Patrik). 
Celldömölk: Szép – Lempeg, Gyõrvári,
Bodor (Varga 87. p.), Virág – Enyingi,
Szuh (Molnár 63. p.), Orosz, Horváth
(Klauzer 46. p.) – Piri, Németh (Gorácz
71. p.). Edzõ: Kovács Balázs. 
Vép: Bezdi B. – Varga O., Wágner,
Vermes, Kovács – Bezdi Sz. (Baum gart -
ner 89. p.), Markó, Joó (Pócza 89. p.),
Kertész, Koszkovits (Varga B. 74. p.) –
Nagy (Auer 74. p.). Edzõ: Mitterstiller
Csaba. 
Góllövõk: Németh József (25. p.), Piri
Ba lázs (85. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vép
U19 6-1 (3-0). G.: Czöndör Bálint 3,
Büki Martin, Tanai Kristóf, Pethõ
Norbert. Meggyõzõ különbségû gyõ ze -
lem a középmezõny elejéhez tartozó
vendégek ellen. 
Celldömölk – Király SZE 6-1 (1-1)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 8. forduló 2017. ok-
tóber 7. 
Vezette: Harcsár Róbert (Sziber Tamás,
Pungor Zoltán). 
Celldömölk: Szép – Lempeg (Bodor 79.

p.), Gyõrvári, Varga, Virág – Enyingi
(Büki 75. p.), Orosz (Szuh 67. p.) ,
Molnár, Klauzer – Piri (Gorácz 79. p.) ,
Németh (Horváth 70. p.).  Edzõ: Kovács
Balázs. 
Király SZE: Mester – Hujber B., Kiss,
Marton, Hegedûs – Varga (Török 60.
p.), Hajmási (Polgár 65. p.), Biácsy
(Fritz 65. p.), Vámos (Kádár 75. p.)–
Hujber G., Szalay (Németh 75. p.).
Edzõ: Hegyi László. 
Góllövõk: Gyõrvári Gábor (28. p.), Né -
meth József (64. p.), Marton György
(öngól 66. p.), Horváth Dávid (72. p.),
Enyingi Márk (74. p.) Klauzer Ádám
(86.p.), illetve Szalay Csaba (42. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Király
SZE U19 2-4 (1-1). G.: Czöndör Bálint,
Huszár Tamás. A vereséggel lépés hát-
rányba kerültünk a tabella élére álló
Szentgotthárddal szemben. 
A Vasszécseny elleni kupamérkõzéssel
két okból érdemes foglalkozni. Egy -
részt, mert ezzel a gyõzelemmel a leg-
jobb tizenöt közé kerültünk, ahol némi
meglepetésre már csak hat elsõ osztá-
lyú csapat van, másrészt, mert a kö -
vetkezõ ellenfelünk a bajnoki mene te -
lésben éppen õk lesznek. Ebbõl a
szempontból pedig figyelmeztetõ jel,
hogy az elsõ félidõ kiütéses gyõzelmet
sejtetõ eredménye után, a második
félidõben akár a döntetlenre is meg
volt az esélye a vendégeknek. Mond -
juk, kellettünk hozzá mi is, mert amit
lehetett, kihagytunk elöl, hátul pedig
úgy meglepõdtünk, ha elértek odáig,
hogy elõzékenyen segítettük õket, ha
már ott vannak. A bajnokságban öt ve-
reséggel kezdtek, de az országos kupa
szereplésig eljutottak, hacsak egy for-
duló erejéig is. Most felszálló ágra ke-
rültek és ennek éppen az ellenünk
lejátszott második félidõ volt az egyik
induló állomása. A Vép és a Király SZE
csapata rendszerint a középmezõny
elején végez az adott bajnokság vé-
gén. Az egyik ellen hagyományosan jól
megy a Cellnek, a másik ellen tavaly
egy pontot sem szereztünk. Emiatt a
Vép elleni meccset nyugodt szívvel
vártuk és nem is kellett csalódni, a

gólarány hízelgõnek is mondható a
vendégekre nézve figyelemmel, arra,
hogy büntetõt is hibáztunk. A szom -
bathelyiek, mert õk voltak azok, akik
miatt jobban aggódtunk a tavalyi két
vereség okán, most nagy pofonba
szaladtak bele. Az elsõ félidõt köve -
tõen még bosszankodtunk, mert a sok
kimaradt helyzetünket megbosszulta a
labdarúgás örök igazsága, ami szerint
törvényszerû, hogy az a csapat kap
gólt, aki a helyzeteit elpazarolja. Az
ugye, ugye megmondtukra aztán csat-
tanós választ adott a második félidõ
látványos gólparádéja, az eddig mecs-
csenként két kapott gólátlagú vendé -
gek egy félidõ alatt két teljes meccsnyi
gólt kaptak és még akkor nagyvonalú-
an nem is számítjuk az öngóljukat.
Ezzel a két hazai bajnoki gyõzelem
pontszámával felértünk a tabella má-
sodik helyére, ami a továbbra is hi -
bátlan Sárvár mögött vélhetõen az
elérhetõ legjobb hely lehet számunkra
idén. Most már csak meg kell ott ka-
paszkodnunk, amire nem lehetne jobb
esély, mint a soron következõ két
mérkõzés, a már emlegetett Vasszé -
cseny elleni idegenbeli, majd az egy
héttel késõbbi Ikervár elleni hazai ta-
lálkozó. Azért ne higgye senki sem,
hogy könnyû lesz!

»DOTTO
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Gyõzelmek futószalagon

Celldömölki VSE – Veszprém Pannon
SE 26-39 (13-19), NB II-es nõi kézi -
labda-mérkõzés, Celldömölk
Jól kezdte a mérkõzést a celli csa-
pat, egészen a 18. percig vezettek
is a hazaiak, ekkor azonban két ki-
állítás is sújtotta a házigazdát, ami
elég volt a vendégeknek a fordí -
tásra. A foly ta tás ban õrizni tudta
elõnyét a Veszprém, és idõvel el is
fáradtak a celli lányok, így a végére
komoly vereségbe szaladtak bele.

»CSUKA L.

Lapzárta után
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