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Cell-tank
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!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

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

Fa-Gyula

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

Ipari gépek
FA-GYULÁTÓL!
Metabo, Aeg, Milwauke, Hitachi
Ipari gépek és szerszámok extra garanciával.
Szerszámot, tartozékot, alkatrészt is
keresse Fa-Gyulánál!
Több mint 30 típusú szénkefe.
Csiszolóvásznak szinte minden géptípushoz.
Fûkaszákhoz, szegélynyírókhoz damilfejek,
vágótárcsák, hámok, védõrostélyok.
Fûrészlapok dekopír-, orrfûrész, körfûrész
gépekhez. Fejsze és szerszámnyelek.
Kerti szerszámok, fúrószárak, vágóés csiszolótárcsák szinte minden anyaghoz.
Szakembereknél szeretne vásárolni, ahol szaktanácsot is kap? Kéne egy szivattyú..., de nem
tudja, milyen felel meg a feladatra? 25 év szakmai
tapasztalatával segítünk választani! Szeretné
meglévõ szerszámait, fûrészeit megéleztetni?

Jöjjön hozzánk!
Õszi ajánlatunk: Güde hasítógép 6 T 220V-os 147 620 Ft
Güde hasítógép 8 T 380 V-os 179 985 Ft
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Elmúlás és emlékezés…
Sóhajok. Könnyek. Fájdalom. Emlékezés. Gyertyaláng.
Hogy ismét eljött az emlékezés ideje,
érezzük a lelkünkben. S hogy ez az elmúlást is magával hozza; azt reggeli,
fázós lépteink nyomán érzékeljük,
ahogy pihe-puhán süppednek a harmatcseppektõl csillogó tarkabarka
avarszõnyegbe.
Kicsit belemélyedve a sokszínû levélpompába és a rajta megcsillanó léleksimogató napfénybe, elmerengünk.
Talán az idõ megállíthatatlan haladásán? Talán az elkerülhetetlen elmúláson? Igen, az elmúlás... Az óhatatlanul
is veszteséggel járó kegyetlen valóság.
Ebben a vég nélküli folyamban felidézve örökre elveszített szeretteinket, s
ráébredni arra, hogy hányan vannak,
akik már csak a másik oldalról foghatják kezünket, simogathatják lelkünket
– szívbemarkoló. Fáj a hiány. Fáj a
nincs. Mennyi mindent átélhettünk volna még együtt, hány jó vagy rossz élményünket oszthattuk volna meg velük, hány ölelést, mennyi szeretetmorzsát tudhattunk volna még magunkénak. Sajnos mindez már a lehetetlennel egyenlõ, hiszen a sors kegyetlen
játékának részesei vagyunk, amit nem
mi irányítunk. De ha elvesztettük is
õket, a miénk maradnak, bevésõdve
fájó szívünkbe, könnyáztatta lelkünkbe.

Nem hagytak el bennünket, nem is
veszítettük el õket igazán, hiszen a szél
zúgásában, a napsugarak mosolygásában éppúgy jelen vannak, mint mindennapi életünk perceiben. Lehet,
hogy néha nehéz és küzdelmes pillanatainkban is érezzük úgy, mintha egy
oltalmazó kéz fentrõl a segítségünkre
sietne; és lelkünk mélyén hisszük,
hogy ez csakis valamelyik fájdalmasan
elveszített szerettünk máig ható szeretete lehet. Bizton tudjuk, hogy meg-

fáradt testüktõl ugyan búcsút kellett
vennünk, de ettõl függetlenül mindig
velünk vannak. Ahogy azt is tudjuk,
hogy nekik is köszönhetjük, hogy így,
vagy úgy, de túljutottunk egy-egy nehéz élethelyzeten; hiszen éreztük,
hogy lélekben ott állnak mögöttünk.
Mert hiába fényévnyi a messzeségük,
akár a csillagoké, életünk egén éppúgy
világítanak és ragyognak, utat mutatva
nekünk, itt maradottaknak.
»REINER ANITA

1956-ra emlékeztek
Celldömölk Város Önkormányzata és a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár 2017. október 20-án, az 56os emlékhelynél tartotta megemlékezését az 1956-os forradalomra.
A Himnusz elhangzása után Fehér
László mondott ünnepi beszédet. „Mi,
Celldömölkön minden évben itt, az
iskolánál lévõ emlékhelynél emlékezünk. A gyermekek nap mint nap itt járnak el az iskolaépület ablakát elfedõ
bronzdrapéria, a lyukas bronzzászló
elõtt. Lehet, hogy a kisebbek még csak
azt veszik észre, ahogy a tér fái
visszatükrözõdnek az ablakon, de talán
növekedve azt is megkérdezik, megértik majd, hogy miért szerepel ott az
1956 felirat.” A városvezetõ a fiatalok
szabadságba vetett hitét hangsúlyozta:
„1956. október 23-án Budapesten a
szovjet megszállást és diktatúrát tovább már nem tûrõ több tízezres tömeg

forradalmat és szabadságharcot hirdetett. Szándékuk volt koalíciós alapon átalakítani a kormányt, helyreállítani a
többpártrendszert, demokratikus választásokat kiírni.” Kitért arra is, hogy a
szabadság mindössze néhány napig
tartott, a forradalmárokra szörnyû megtorlás várt: „A forradalom vívmányainak
konszolidálására azonban már nem volt
mód. Az ország semlegességét kinyilvánító Nagy Imre-kormány magára maradt, szabadság-küzdelmünket elfojtották, megkezdõdött a megtorlás. 1958.
június 16-án kivégezték a forradalom
miniszterelnökét, Nagy Imrét. Fejet
hajtva a forradalom hõsei elõtt, tudjuk
jól, hogy 1956 öröksége mindannyiunké, akik arra törekszünk, hogy élhetõ
országot építsünk magunknak. Tudjuk,
hogy követni kell eszményeinket: a
szabadság, az egyenlõség, az emberi
méltóság, a nemzeti identitás, az európaiság, a demokrácia eszményeit…

Küzdjünk a demokráciáért, az igazságért, a biztonságért, a jólétért, hiszen
ezekre építve tehetõ jobbá a világ,
Magyarország és a magyar emberek
élete” – zárta ünnepi beszédét Fehér
László polgármester.
Az ünnepi megemlékezésen közremûködtek a Soltis Színház tagjai valamint Kovács Kinga, az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendéke. A mûsort követõen a városban mûködõ pártok és civil szervezetek az emlékezés koszorúit helyezték
el az 56-os emlékhelyen valamint a
temetõben Koloszár Zoltán és Máté
Lajos sírjánál.
»LA
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Aktuális kérdéseket tárgyalt a képviselõ-testület
2017.
október
26-án
tartotta
Celldömölk Város Képviselõ-testülete
soros ülését.
Az elsõ napirendi pontban Fehér László
polgármester beszámolt a két ülés
között történtekrõl: felhívta a figyelmet
a Parkolj és utazz! program munkálataira. Szeptember közepén került sor az
új parkoló és buszváró ünnepélyes
alapkõ-letételére, de már gõzerõvel
folynak a munkálatok a Wesselényi utcában, hiszen a tervek szerint még
idén szeretnék átadni az új létesítményt. A városvezetõ megemlítette
továbbá azt is, hogy Marics Sándorné
képviselõtársával jelen voltak a Vas
megyei Prima díjátadón, hiszen két
celldömölki illetõségû szakembert,
Németh Gyula fafaragót és Portschy
Tamás építészt is jelölték a rangos elismerésre.
Karádi Mihály, a Városfejlesztési és
Költségvetési Bizottság elnöke ismertette, hogy a sürgõsségi ellátásról tárgyalt az egészségügyi helyettes államtitkárral: a képviselõ vázolta a celldömölki egészségügyi helyzetet, mely

szerint a celldömölki kórház sebészeti
osztályán megszûnt az aktív ellátás, az
új mentõ sem kapta meg a beígért fejlesztéseket, valamint az ügyeleti finanszírozás sem megoldott. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a tervek szerint 2018-ban Celldömölkön sürgõsségi
ügyeleti központ létesül, valamint az
ügyeleti finanszírozást is átalakítják.
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony a december 2-án kezdõdõ adventi hétvégékre, valamint a december 16-án tartandó jótékonysági koncertre invitálta a lakosságot. A bevételt
a városban elhelyezendõ életmentõ
mûszerek vásárlására szeretnék fordítani. Dr. Kovács Zoltán alsósági részönkormányzat-vezetõ is a decemberi alsósági rendezvényekre (idõsek karácsonya, adventi hétvégék), közös ünneplésre hívta az érdeklõdõket.
A képviselõk megtették észrevételeiket a Sárvári Tankerületi Központ fejlesztési tervével kapcsolatban, az ülésen jelen volt Rozmán László, a Sárvári
Tankerületi Központ igazgatója is.
Ezután Kiss Lilla beszámolt a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ tevékeny-

ségérõl, és kérte a testületet, hogy vásárolhasson saját költségvetése terhére a gyógyászati részlegre mozgássérült beemelõ készüléket. Beni Judit
és Döméné Király Gabriella a Sághegy
Térsége Turisztikai Egyesület sikerességérõl számoltak be, majd Gasztonyiné Fódi Zita ismertette a Városi Óvoda elmúlt évi tevékenységét. Tárgyalták a képviselõk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet,
mely szerint október 1-jétõl a Celli
Huke a soproni hulladékgazdálkodási
céggel kötött szerzõdést, ezentúl a Celli
Huke a soproni közszolgáltató cég
alvállalkozójaként gyûjti a hulladékot.
Az ülésen felmerült, hogy október 1.
óta megszûnt az a lakossági kedvezmény, mely szerint a hulladékszállítás
befizetését igazoló szelvény felmutatása ellenében a hulladékudvarba ingyen
szállíthat ki a lakosság 1 m3 hulladékot.
A képviselõk ezt egyöntetûen visszalépésnek tartják, és decemberre kidolgoznak egy javaslattervet, amely a
fentiek orvoslásával foglalkozik.
»LOSONCZ ANDREA

Lakossági tájékoztató a csatornarendszerrõl Izsákfán
Október 27-én lakossági fórumot szerveztek Izsákfán, ahol a szennyvízelvezetés és -tisztítás megoldása az izsákfai városrészen címû projekt, vagyis a
régóta a levegõben lógó szennyvízelvezetõ csatornahálózat kiépítése volt
a téma.
A fórum hírére színültig telt a városrész
faluháza, a lakosok nagy érdeklõdéssel
várták, hol is tart most a projekt. A találkozót dr. Kovács Zoltán, az AlsóságIzsákfai Részönkormányzat elnöke nyitotta, aki kiemelte, immár 5 éve, 2012
óta várnak az izsákfaiak arra, hogy valamilyen lépés történjen a csatornahálózat ügyében, hiszen ekkor adták be
pályázatukat a szennyvízelvezetõ hálózatra. A részönkormányzat-vezetõ bejelentette, most végre elindulnak a
tényleges munkálatok, a következõ év
elsõ negyedében megtörténik a csatorna kiépítése Izsákfán. Fehér László polgármester szintén a projekt hosszú, és
viszontagságos útjáról beszélt, mely
azonban most úgy tûnik, valóban célegyenesbe ért. Megköszönte továbbá
az izsákfaiak türelmét, hiszen a pro-
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jekttel egy több évtizedes terv válik
valóra. Ugyanakkor minden lakost figyelmeztetett arra, hogy feladatokat is
von maga után a beruházás, hiszen a
csatornázással együtt nõ majd a talajterhelési adó, amit a lakosoknak kell
megtéríteniük, a munkálatok után pedig idõbe fog telni az utak és járdák
helyreállítása is, amit az önkormányzat
a szûkös anyagi kereteibõl a lehetõségeihez mérten, apránként tud majd
felújítani. Ezután maguk a szakemberek számoltak be a szennyvízelvezetõhálózat fejlesztésérõl. Elsõként a Szabadics Zrt. képviseletében Szilvási István tervezõ szólalt fel, aki beszámolt
arról, hogy cégük közbeszerzési eljárás
keretében kapta meg a projektet, majd
a korábbi években készült tervezetek
figyelembe vételével elkészítették az
új engedélyezési és kivitelezési terveket. Ezek alapján fog majd elkészülni
az az egyátemelõs, gravitációs hálózat
Izsákfán, melynek gerincvezetékére
összesen 144 db lakossági bekötés történik meg a mûszaki elõírások alapján.
A helyszíni kivitelezõ képviseletében
Vörös Dániel építésvezetõ arról tájé-

koztatta az egybegyûlteket, hogy már
a következõ héten elkezdik a munkálatokat, melynek elsõ lépéseként
minden háztartást felkeresnek, hogy
megtervezhessék a bekötési helyeket.
Ezt követõen még az idei évben elkezdik a gerincvezeték kiépítését, mely
várhatóan a következõ év áprilisáig el
is készül a településrészen, természetesen csak ideiglenes helyreállítással. A
tényleges befejezés várható idõpontja
2019. február 10. A Vasivíz Zrt. részérõl
Stubics Gábor üzemmérnökség vezetõ
arra figyelmeztette a lakosságot, hogy
miután elkészül az új hálózat, a lakóházak rákötését már a lakosoknak
egyénileg, önköltségen kell megoldaniuk. Továbbá kérte az izsákfaiakat,
hogy tájékozódjanak a csatornahasználat szabályairól. A fórum további részében a lakosok is feltehették a kérdéseiket a szakembereknek, ahol elsõsorban a még beépítetlen telkek elõközmûvesítése merült fel problémaként,
ám ahogy azt a tervezõk is hangsúlyozták, a pályázat erre nem nyújt
lehetõséget.
»NÉMETH NÓRA
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Emlékpark a város szívében
A tavalyi év során az önkormányzat a
Városgondnokság közremûködésével a
„START” munkaprogram keretében a
Városháza mellett alakíttatott ki egy virágos parkot, padokkal, járdával és
pergolákkal. Ahogy az a képviselõ-testület szeptember 13-i ülésén elhangzott, most elkészültek a park folytatásának tervei, mely a testület döntése
alapján a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület kezdeményezésére Kiss Péternek, Celldömölk díszpolgárának állít majd emléket. Ahogy azt az
egyesület az emlékpark kialakításáról
szóló elõterjesztésében megfogalmazta, a celldömölki származású Kiss Péter
miniszterként, miniszterelnök-helyettesként is folyamatosan azon munkálkodott, hogy szülõvárosa fejlõdhessen.
Hatékony közremûködésének is köszönhetõ, hogy a város elnyerhette
mai modern arculatát. A park ennek a
segítõ munkának állítana emléket.
– Kiss Péter karizmatikus egyéniség
volt, nem csak politikusként, hanem
magánemberként is – mondta el Tulok
Gabriella, az egyesület tagja. – Örülünk
annak, hogy Celldömölk díszpolgára,
hiszen sokat tett ezért a városért. Ezért
gondolta úgy egyesületünk, hogy meg
szeretné a nevét örökíteni. Egyrészt ezt
már megtettük a róla elnevezett díjjal,
mellyel a tehetséges ifjúságot jutal-

mazzuk minden év augusztus 20-án,
most viszont szeretnénk egy parkot is
létrehozni az õ emlékére. A Kiss Péter
Emlékpark a Városháza mellett fog
megvalósulni, A kezdeményezést felkarolta az önkormányzat is, a képviselõ-testület is támogatja ennek megvalósulását. A késõbbiekben a rózsaparkban egyesületünk egy csobogót is
szeretne kialakítani Kiss Péter személyiségének szimbólumaként.
Az egyesület képviseletében Fehér
László személyesen kereste fel Kiss
Péter özvegyét, dr. Petykó Csillát, aki
hálával fogadta a kezdeményezést, és
maga is részt vett a park kialakításának
elsõ lépéseiben.
– Nagy öröm számomra, hogy ismét itt
lehetek Celldömölkön, fõleg egy ilyen
esemény kapcsán, hogy kialakításra
kerül ez a szép park, amely a férjem
számára is valamelyest emléket állít –
mondott köszönetet dr. Petykó Csilla.
Mindig nagy öröm, hogy itt lehetek, hiszen azon kívül, hogy a város mindig a
férjemet juttatja eszembe, azt is tudom, hogy a helyiek milyen szeretettel
gondolnak rá. Örülök, hogy részt vehetek a rózsapark megvalósításában,
részben a férjem emlékére, és természetesen azért, hogy szebbé tegyük ezzel a várost.
A magnóliákkal és rózsabokrokkal övezett park és sziklakert kialakítását az

önkormányzat is felkarolta. A tervek
szerint a pihenõhelyen egy szobor és
egy csobogó is emléket állít majd a
celldömölki születésû politikusnak,
melynek megvalósítását a cselekvõ
egyesület önköltségbõl vállalta. Habár
az emlékpark véglegesen csak a
következõ évben készülhet el, a rózsatövek elültetését azonban már az
õsszel el kellett végezni. Ebben a munkában az egyesület tagjai mellett a
Városgondnokság munkatársai is közremûködtek. Finta Zoltánné, a Városgondnokság igazgatója elmondta, az
elmúlt idõszakban közel 400 tõ rózsát
szereztek be, melyek a park területén
kívül a város számos egyéb pontján kerültek kihelyezésre, hogy díszei legyenek a településnek. Az elmúlt hetekben tehát már megtörtént a rózsák
elültetése. A téli idõszakban az emlékpark kialakításának munkafolyamatai
természetesen szünetelnek, de várhatóan jövõ nyárra már teljesen elkészülhet a Kiss Péternek emléket állító díszkert.
»NÉMETH N.

Evangélikus ünnep a reformáció alkalmából

Felhívás!

A reformáció jubileuma alkalmából ünnepelt a Celldömölki Evangélikus Egyházközség is. A Szentháromság téren
kétnapos programmal készültek az évfordulóról való méltó megemlékezésre.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár a jövõ év elején
kiállítást rendez a celldömölki
születésû Rács-Reich Imre festõmûvész alkotásaiból.
Tisztelettel kérjük mindazokat, akik
birtokában vannak a mûvész alkotásainak, hogy legyenek segítõi a
tárlat megvalósításának és szíveskedjenek kölcsönadni képeiket a
kiállításra.
Szeretnénk, hogy Vas megye –
Celldömölk közönsége méltó módon ismerhesse meg és emlékezzen Rács-Reich Imre mûvészetére.
Érdeklõdni lehet Németh Katalin
restaurátornál, a 06/20/4219083
telefonszámon, vagy a katie2nemeth@gmail.com e-mail címen.
Köszönettel:
»KEMENESALJAI MÛVELÕDÉSI

Csütörtökön a Hajnalcsillag Evangélikus
Óvoda ovisai, majd a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai léptek fel közös mûsorral. A program keretében igehirdetést tartott
Kovács Viktor ajkai evangélikus lelkész is,
aki nagyon 21. századi hozzáállással az
istenhez való tartozást a számítógép
alapbeállításához hasonlította. Ahogy a
lelkész fogalmazott: az egyéni beállítás
bátor dolog, de csak az istenhez való tartozás jelent teljes és egész életet. A
csütörtök délelõtti program zenei szolgálattal zárult. Az ünnepség október 11-én,
délután folytatódott a Szentháromság téren, ahol az óvodások immár szüleik,
családtagjaik figyelmének kíséretében
adhatták elõ versekkel és dalokkal

tûzdelt mûsorukat. A legkisebbek vidám
elõadását Rác Dénes evangélikus lelkész
igehirdetése követte, aki szintén arra tért
ki beszédében, hogy habár az istenhez
tartozás lemondásokkal is jár, ugyanakkor biztonságot nyújt, hiszen azok, akik
hisznek, kiegyensúlyozott, nyugodt és
boldog életet élhetnek. A beszédet a
gimnazisták színpadi jelenetei követték,
akik a jelen és a múlt életképeinek megidézésével mutatták be a közönség számára a reformáció máig ható jelentõségét. Az eseményen részt vett a celldömölki önkormányzat képviseletében Fehér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester, akik személyesen
is köszöntötték a megjelenteket, majd a
képviselõ-testület nevében az 500 éves
reformáció alkalmából Celldömölk Városért címmel, valamint pénzadománnyal
ismerték el a Celldömölki Evangélikus
Egyházközség város érdekében kifejtett
példaértékû és magas színvonalú tevékenységét.
»NÉMETH N.

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
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Iskolai szociális segítõ munka projektnyitó rendezvénye
2016 szeptemberében került kiírásra
az a pályázat, mely az óvodai és iskolai
szociális segítõ tevékenység fejlesztését tûzte ki célul.
Az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív
Program keretében megvalósuló projekt elsõdleges feladata az óvodák és
iskolák kapcsán a segítség és a segítség eszköztárának kialakítása és bevezetése, annak érdekében, hogy a veszélyeztetett gyermekek minél hamarabb kiszûrhetõk legyenek, és veszélyeztetett helyzetük megszûnjön. A
pályázat lehetõséget ad olyan szakemberek bevonására és kiválasztására is,
akik kompetensek a témában, és segítséget nyújthatnak az óvodáknak és
iskoláknak, mint például a szociális
segítõk. Nem utolsó sorban pedig a
szakmai együttmûködést és annak
rendszerét támogatja a család- és
gyermekjóléti központok között. Az 1,7
milliárd forint keretösszegû pályázatra
a család- és gyermekjóléti központok
2018 közepéig folyamatosan pályázhatnak, a celldömölki Népjóléti Szolgálat projektnyitó rendezvényére az elmúlt héten, október 26-án került sor. A

rendezvényen Csizmaziáné Hubert
Mária projektmenedzser elmondta, a
másfél éves program megvalósításához széleskörû együttmûködésre és
jelentõs mennyiségû háttérmunkára
van szükség. A projektben Celldömölkön kívül további négy település,
Ostffyasszonyfa, Kemenesmagasi, Kenyeri és Kemenesmihályfa óvodái és
iskolái érintettek. A pályázat alapján a
programba bevont, teljes munkaidõben foglalkoztatott, fõállású szakembereknek ismerniük kell az érintett
családok szociális helyzetét, idõben jelezniük kell a gondokat, a megelõzõ
programokkal pedig a veszélyeztetettség kialakulását kell megelõzniük.
A szakemberek ezért folyamatosan
kapcsolatot tartanak a családokkal, a
pedagógusokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, és a jelzõrendszerben jelzik az
esetleges problémákat. Hogy a projekt
szempontjai átláthatóbbak legyenek,
Sulyok Krisztina szakmai vezetõ tartott
elõadást az iskolai szociális munka kialakulásáról, egyesült államokbeli, németországi és brit modelljeirõl, mûködésérõl, valamint a magyar mintákról.
Ezt követõen Csizmaziáné Hubert Mária

325 éve született Koptik Odó
Jegyzetek településünk emblematikus alakjáról
Szülõvárosa, Klattau (a mai Klatovy)
22000 lakosú város Csehország délnyugati határa közelében. 1692. október
18-án Koptick Iván néven látta meg a
napvilágot a városi tanácsos apa fiaként. Fiatalságának minden bizonnyal
meghatározó élményei lehettek azok a
zarándoklatok, amelyek szülõvárosa
vérzõ Mária-képe körül bontakoztak ki
a század végétõl kezdve.
Dömölki tevékenységét sokoldalúan
feltárták egyház- és helytörténészek.
Az általa felvirágoztatott dömölki bencés apátság címere azonban alig ismert, csak heraldikai szakkönyvekben
lelhetõ fel. A címer leírása: oldalán
domborított, ovális, barokk stílusú,
aranykeretes pajzs kék mezejében áll
Szûz Mária. Jobb karján a kisded Jézust
tartja. Elõre nyújtott baljában ezüst
jogar. Mindkettõjük fején zárt, vörös,
uralkodói korona, körülötte dicsfény. A
Szûz koronájából földig érõ fátyol függ,
szegélye arany. Mindkét alak ruhája
aranyszínû. Mária szoknya részén keresztben öt egymás alatti sorban
gyöngydíszítés látható. A második és
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az utolsó sor közepérõl egy-egy nagyobb gyöngy függ, a középsõ sor közepén pedig egy görög kereszt. A pajzs
tetején jobb oldalon rézsútosan püspöksüveg, a balon pedig pásztorbot. A
kettõ között angyal, fején püspöksüveg. Az egész címert fekete fõpapi
kalap borítja, két oldaláról fekete zsinórzaton függõ 6-6 bojttal.
Számos nagyszabású terve volt, amelyek nem valósultak meg, de kezdeményezésük Koptik Odó nevéhez fûzõdött. Dömölkön szerette volna megvalósítani a magyar nemesi akadémiát,
azonban megfelelõ támogatás híján

a pedagógusok körében elvégzett kérdõíves felmérés eredményeit összegezte a nyitórendezvény résztvevõi
számára. A pedagógusok válaszai alapján van igény az iskolákban a szakemberek segítségére, akiknek feladata a
korai felismerés és a megelõzés, hogy
az érintett gyerekek idõben kapjanak
testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlõdésükhöz megfelelõ segítséget.
Hiszen például egy család alacsony jövedelme vagy szegénységi kockázatnak kitettsége nem befolyásolhatja az
emiatt hátrányos helyzetbe került
gyermeket abban, hogy az iskolában
eredményeket érjen el. Tüzesné Kovács Katalin szociális munkás, menedzser az óvodai és iskolai segítõ tevékenység Celldömölk térségére vonatkozó fejlesztésérõl számolt be.
Ahogy azt 2016-ban már bejelentette
a kormány, 2018-ban kötelezõvé válik
a család- és gyermekjóléti központok
számára az iskolai szociális munkát
végzõ szakemberek foglalkoztatása,
ehhez nyújt segítséget a héten ismertetett és elindított EFOP projekt a
jövõben a celldömölki térségben.
»N. NÓRA
csak a tervek kidolgozásáig jutott el. A
XVIII. század közepén létrejött lovagi
akadémia, a bécsi Collegium Theresianum sok elemében az õ elgondolásait
tükrözte vissza. Uralkodói körökben
„lobbizott” a Szent István Lovagrend
létrehozásáért, de rossz pillanatban indította el az ügyet: éppen Mária Terézia
trónra lépése idõszakában, õt magát
pedig egyre inkább lefoglalták a dömölki tennivalók. Mindazonáltal javaslata termékeny talajra hullott, hiszen az
uralkodónõ 1764-ben létrehozta a
Szent István-rendet, ami a Habsburg
Birodalom egyik legjelentõsebb elismerése lett. Ennek hagyományain alapították újra 2011-ben a Magyar Szent
István-rendet, amely napjainkban a
legmagasabb állami kitüntetés.
»NÉMETH TIBOR

Értesítés
Tisztelettel értesítjük a közönséget,
hogy a Botrány az operában címû
színházi elõadás idõpontja technikai
okok miatt 2017. nov. 4. (szombat)
19.30 órára változott.
Köszönjük megértésüket!
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Sajtótájékoztatót tartott a Megyei Turizmus Szövetség
Október 9-én a Megyeháza Címertermében tartott sajtótájékoztatót a Vas
Megyei Turizmus Szövetség, értékelve a
2016-os esztendõt. Emellett szó esett a
2017-es év elsõ három negyedévérõl,
illetve a 2018-as kilátásokról, valamint
a 2023-as szombathelyi Európa Kulturális Fõvárosa projektrõl is.
Október 9-én nyárzáró, szezonértékelõ
sajtótájékoztatót tartott a Vas Megyei
Turizmus Szövetség a Megyeháza Címertermében. Az ülést dr. Kondora
Bálint, a VMTSZ elnöke nyitotta meg,
aki kiemelte, az egyesület alapításának
célja épp az volt, amiért a hétfõi találkozó is létrejött, vagyis az összefogás,
a közös megjelenés és a közös kommunikáció. Hiszen alapvetõen a megye
TDM szervezetei egymás vetélytársai
volnának, mégis sikerült õket a szövetség 2014-es megalakulásával egy közös platformra hozni. A szövetség elnöke számokkal támasztotta alá az
összefogás sikerét: 2016-ban a megyébe turisztikai céllal érkezõ vendégek száma 7,1 százalékkal nõtt
2015-höz képest, ami csaknem félmil-

lió látogatót jelent. Ennél is nagyobb
mértékben, 9,1 százalékkal nõtt a megyében eltöltött vendégéjszakák száma, ami másfél millió éjszakát jelent
összesen. Eszerint egy vendég átlagosan 3,2 napot töltött a megyében,
ezen a téren pedig 1,8 százalékos volt
a növekedés az elõzõ esztendõhöz képest. Kevy Albert, a VMTSZ alelnöke a
turizmus személyességérõl beszélt,
Szendi Kata, a szövetség másik alelnöke a küldõ piacok alakulásáról. A beszámoló szerint jelenleg Csehország a
megye legnagyobb küldõ piaca, õket
követik az osztrák és a német turisták.
A megyei tájékoztatók után a szövetség tagjai külön-külön is beszámoltak a
2016-os évrõl és a 2017-es év elsõ
három negyedévérõl. A sárvári, a büki,
a szentgotthárdi és a szombathelyi
TDM szervezetek, valamint az Írottkõ
Natúrpark és az Õrségi Nemzeti Park
vezetõinek beszámolói mellett a Ság
Hegy és Térsége Turisztikai Egyesület is
megtartotta tájékoztatóját. A celldömölki TDM szervezet képviseletében
Döméné Király Gabriella TDM menedzser számolt be a helyi attrakciókról,

programok látogatottságáról, vendégforgalmi adatokról, újdonságokról és
érdekességekrõl a turisztikai fõszezonnal kapcsolatban. A Ság hegy térségében megduplázódott a vendégéjszakák
száma, Borgáta 35%-kal, Ostffyasszonyfa 15%-kal, de Mesteri és Szeleste is több mint 10%-kal teljesített
jobban, mint az elõzõ szezonokban. A
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ 24%-kal
több belépõjegyet értékesített a tavalyi évhez képest, hasonlóan a Kemenes
Vulkán Parkhoz, ahol szintén felfelé
ívelnek a mutatók. Az irodavezetõ szerint kezdik felfedezni a Ság hegy
térségét a turisták, köszönhetõen többek között a szervezet desztinációs
szemléletû marketingtevékenységének. Egyre több a visszatérõ és a külföldi vendég, Döméné Király Gabriella
a küldõ piacok tekintetében szintén a
cseh látogatók számának ugrásszerû
növekedését emelte ki. A sajtótájékoztató végén a jövõ évi terveket, valamint Szombathely 2023-as Európa
Kulturális Fõvárosa projektjét vetítették
elõre a szövetség vezetõi.
»NN

Református gyülekezeti nap Celldömölkön

Köszönetnyilvánítás

Immár 26. alkalommal került megrendezésre a Marcalmenti Gyülekezeti
Találkozó október 8-án, melynek az
idei évben Celldömölk adott otthont.

A Celldömölki Tûzoltók ezúton köszönik Dancs Miklós nyugállományú
vendéglátó ipari szakembernek a
tûzoltóság részére nyújtott felajánlást, valamint mindenkinek, aki
adója 1 százalékával támogatta mûködésüket.

A helyi gyülekezeten kívül érkeztek
résztvevõk Adorjánházáról, Egeraljáról,
Csöglérõl, Kis- és Nagypiritrõl, felnõttek
és gyermekek vegyesen, színültig töltve a református templomot. A találkozó
ünnepi istentisztelettel kezdõdött, melynek keretében Szakál Péter, az Õrségi
Egyházmegye esperese hirdette az igét,
a gyermekek pedig verssel, énekkel és
zsoltárokkal szolgáltak. Az istentisztelet
után Fehér László polgármester tartott
köszöntõt. Fehér László az egyházközségek összetartó erejét hangsúlyozta,
majd a reformáció 500 éves jubileuma
alkalmából Celldömölk Városért címet
adományozott a Celldömölki Református Egyházközség számára, a város
érdekében kifejtett példaértékû és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként. A kitüntetéssel együtt az önkormányzat pénzadománnyal is támogatta
a gyülekezet további munkáját. A
köszöntõ után az énekkar szolgálatát
hallgathatták meg az esemény részt-

vevõi, majd a gyülekezeti találkozó
ünnepélyes elõadása következett. Dr.
Huszár Pál egyháztörténész, mûfordító
és tanár az eseményhez kapcsolódóan
„A reformáció, mint nemzetmegtartó
erõ” címmel tartott elõadást, kiemelve,
hogy a reformáció a kultúrán, az iskolarendszeren, a könyvnyomtatáson keresztül a magyarság nemzetmegtartó
erejévé vált, tehát abban, hogy a Kárpát-medencében ma magyarul beszélünk, jelentõs szerep jutott a reformációnak. A találkozót közös ebéd zárta.
»NN

Értesítés
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa Ház Miraculum színjátszó
csoportja bemutatja a Mozaikok
Szent Erzsébet életébõl c. elõadását.
Az elõadás idõpontja: 2017. november 16. (csütörtök) 18.00 óra. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színházterme. A
darabot írta és rendezte: Nagyné
Farkas Rita és Kovács-Dévai Viktória.

Lapzárta után
CVSE KSZ – Vasvári KSE 59-49 (24-8,
11-13, 13-14, 11-14), bajnoki
kosárlabda-mérkõzés
Remekül kezdte a mérkõzést a
házigazda, az elsõ negyedben számolatlanul szórták a kosarakat a
sárga mezesek. Az elsõ 10 percben
16 pontos elõnyt tudott kialakítani
magának a CVSE, és erre nagy
szüksége is volt a késõbbiekben. A
második negyedtõl kezdve minden
játékrészt egy-két ponttal elvesztettek a mieink, de a végén így is
tízpontos gyõzelmet arattak.
»CSUKA L.
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Egy hét a könyvek és a könyvtárak jegyében
Október eleje immár hagyományosan
az Országos Könyvtári Napok idõszaka,
mely során az ország könyvtárai rendkívüli nyitvatartásokkal, különféle akciókkal és kedvezményekkel, irodalmi
elõadásokkal, író-olvasó találkozókkal
és egyéb programokkal készülnek az
olvasók számára. A népszerû kezdeményezéshez minden évben csatlakozik a celldömölki Kresznerics Ferenc
Könyvtár is, hasonlóan érdekes és színvonalas programokat kínálva régi és új
látogatói számára. Az október 2. és 8.
között zajló könyvtári hétrõl Németh
Tibor, a Kresznerics Ferenc Könyvtár
igazgatója számolt be:
– Ilyenkor október elején, immár több
évtizede könyvtári napokat tartunk.
Megpróbáljuk egy kicsit megmozdítani
a város lakosságát, programokkal, kedvezményekkel hívni fel a figyelmet a
könyvtárra. Egész héten tartott a kedvezményes beiratkozás, mindazok térítésmentesen iratkozhattak be a könyvtárba, akik még soha nem voltak tagok, továbbá idén azok számára is ingyenes volt az olvasójegy kiváltása,
akik habár korábban már rendelkeztek
tagsággal, de valamilyen oknál fogva
az elmúlt két évben (2016. 01. 01. óta)
nem hosszabbították azt meg. Külön
hangsúlyoznám, hogy bár sokan nem
tudják, de 16 év alatt és 70 év felett
mindenki számára ingyenes a könyvtárhasználat.
»A könyvtári napok programkínálatában mindig találkozhatunk egy-egy
tudományos elõadással, közönségtalálkozóval is…
– A héten nem csak a beiratkozóknak
volt érdemes ellátogatniuk a könyvtárba, szerda délután egy rendkívül érdekes elõadáson is részt vehettek az
érdeklõdõk. A délután meghívott elõadója a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa, Ablonczy Balázs
történész volt, aki egyben az MTA
keretein belül mûködõ Lendület Trianon 100 Kutatócsoport vezetõje is. Akik
részt vettek ezen az elõadáson, elsõkézbõl tudhatták meg, hogy milyen
eredményeket hoztak ezek a kutatások. Az elõadó a hideg történészi logika mellett felelevenítette Trianon
személyes vonatkozásait is. A Trianonok – gazdaság, társadalom, kultúra
címû elõadás rávilágított arra, hogy a
máig vitákat szító esemény feldolgozása nem csak történészi feladat, a trau-
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ma feldolgozása nemzeti feladat is
egyben. A prezentáció után igen heves
polémia alakult ki az elõadó és a
jelenlévõk között, de én azt gondolom,
hogy erre szükség van, ki kell beszélni
dolgokat, hiszen ezért is szervezünk
ilyen programokat.
»A könyvtári héten természetesen nem
maradhatott el a gyermekek olvasásra
és könyvtárhasználatra való buzdítása
sem. A Kresznerics Ferenc Könyvtár a
hét során több diákcsoportot is fogadott, akiknek bemutatták az intézményt, elõadást tartottak a könyvtárhasználatról és persze a könyvekrõl
is. Milyen egyéb akcióval próbálja meg
olvasásra bírni a könyvtár a fiatalabb
generáció tagjait?
– Egy évvel ezelõtt alapítottunk egy
mellékdíjat az Örökös Könyvtári Tagság
mellé Talentum Könyvtári Tagság címmel, kimondottan fiataloknak. Olyanok
számára, akik a gyermekkönyvtár látogatói, de a maguk szintjén szintén sokat és sokfélét olvasnak. Az Örökös
Könyvtári Tagság és a Talentum Könyvtári tagság is azzal jár, hogy a címmel
rendelkezõknek ezután már nem kell
beiratkozási díjat fizetniük életük végéig. Én azt gondolom, hogy kiváltképp
egy Talentum tagságnál, 14 év alatt ez

igen széles távlatokat jelenthet, mindamellett, hogy megtiszteltetés is számukra.”
»Mit lehet elmondani a tapasztalatokról,
mennyire érik el céljukat a könyvtárhasználatot népszerûsítõ kezdeményezések?
– Szükség van az ilyen típusú kezdeményezésekre. Érezhetõ a figyelem,
mikor a médiában, országos sajtóban
foglalkoznak a könyvtárakkal, mi is
próbálunk erre törekedni helyi szinten.
A könyvtár egy fontos intézmény, és
én azt vallom, hogy nem a beiratkozási díjon múlik az, hogy valaki jár-e
könyvtárba vagy sem, ez kizárólag
személyes motiváció és érdeklõdés
kérdése. Mi pedig azon vagyunk, hogy
minden igényt kiszolgáljunk a tõlünk
telhetõ legnagyobb szakmai tudással
és lelkesedéssel. Próbálunk minél több
újdonságot is felmutatni, és nagyon
erõs intézményünkben a könyvtárközi
kölcsönzés is, ami szintén az olvasó kényelmét szolgálja. De a könyvtár nem
csak az épület fizikai terét jelenti,
hiszen mûködik például a honlapunk is,
melyrõl csak szeptemberben 65 ezer
oldalletöltés történt. Azt gondolom,
hogy ez egy igen jelentõs szám, és valóban egy országos szinten is különleges tartalomszolgáltatásról árulkodik.”
Az idei könyvhét október 8-án, vasárnap rendkívüli nyitvatartással, és az
örökös tagságok ünnepélyes átadásával zárult Celldömölkön. Örökös Könyvtári Tagságot kapott Benkõ Magdolna
és Hegyi Lászlóné, valamint Talentum
Tagságot szerzett Szele Máté és Paluska Mátyás.
»NN
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Pályázati felhívás a Kresznerics Ferenc
Tehetségtámogató Alap 2018. évi ösztöndíjára
Kik pályázhatnak?
Pályázhatnak olyan szülõk/gyámok/
pedagógusok, akiknek igazolhatóan kiváló képességû gyermeke/ és / vagy
tanítványa a 2016/2017-es iskolai évben az általános iskola 3-7. osztályában tanult és teljesíti az alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi
lehetõvé vagy jelentõsen nehezíti a
gyermek tanulását; az egy fõre esõ
jövedelem nem haladja meg a létminimumérték 71800 Ft-os havi
átlagát.
2. A szülõ vállalja, hogy támogatás
esetén tõle telhetõen biztosítja
gyermeke továbbtanulását.
3. A tanuló a celldömölki járás területén mûködõ iskola diákja legyen.
A pályázat leírása
A kedvezõtlen környezetben élõ és
anyagi gondokkal küszködõ családok
gyermekei kiszorulnak az oktatásból,
esély és támogatás híján tehetségek
kallódhatnak el. A Kresznerics Ferenc
emlékévet követõen a nevét viselõ
könyvtár kezdeményezésére szellemi

örökségének továbbviteleként a végrendeletében foglaltak felelevenítésével hátrányos helyzetû, tehetséges
gyermekek támogatását vállalja fel a
könyvtár alapítványa. A tehetség megnyilvánulása nem kötõdik iskolai tantárgyakhoz, bármiben megnyilvánulhat.
A jó tanulmányi eredmény nem
feltétele a jelentkezésnek, de elõnyt
jelent a pályázó számára.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünknek lesznek támogatói és a felajánlott adományok hathatós tehetségmentést tesznek lehetõvé.
A cél: a legtehetségesebbek elkezdhessék álmaik megvalósítását.
A támogatást az Alapítvány kuratóriumának oktatási szakértõkkel kiegészített ösztöndíj-bizottsága ítéli oda. A
döntés nyilvánosságra hozatalára évente a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó városi ünnepségen kerül sor.
Az Alapítvány a nyertes pályázókkal
támogatási szerzõdést köt, az ösztöndíj
folyósítása január hónaptól kezdõdik és
egy naptári évre szól. Indokolt esetben

az ösztöndíj újrapályázás nélkül is
meghosszabbítható.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2018-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon
nyújtható be, amelyhez mellékelni kell
az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (részletes pályázati
felhívás, pályázati adatlap, ûrlap a
tanuló jellemzéséhez) letölthetõ a
www.cellbibl.hu/index,php/alapitvany
címrõl, igényelhetõ e-mailen (kreszalap@gmail.com) illetve személyesen a
KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában.
A pályázat beadható e-mailben, postai
úton, vagy az Alapítvány székhelyén:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.
A pályázat céljaival egyetértõk (magánszemélyek, vállalkozások stb.) támogatását örömmel fogadja a Tehetségtámogató Alap.
A pályázat részleteirõl érdeklõdni lehet: kreszalap@gmail.com illetve 0670/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határideje
2017. december 18. (hétfõ) 16.00 óra.

Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap
Kresznerics Ferenc, alighogy Alsóságra került, már 1817-ben megírta
a végrendeletét. Ennek a 7. pontjában arról rendelkezik, hogy a pénzének egy részét színezüstben letétbe
helyezi, és annak kamatjaiból egy
tehetséges, de szerényebb körülmények között élõ rokona tanulhasson.
Két kikötése van: a jó magaviselet és
a jó tanulás. – Amikor megkapta a
Magyar Tudós Társaságtól a tiszteletbeli tagság címet, a vele járó 200
aranyforintot is letétbe helyezte, a
fenti céllal. Igaz, hogy ez elsõsorban
a rokonságára vonatkozott, de késõbb – nyilván annak megfogyatkozása miatt – ezt kiterjesztették, és a
Szombathelyi Egyházmegye egyháztörténészei szerint sok fiatal ennek
köszönhette, hogy tanulhatott, akik

ezért hálás szívvel õrizték az emlékét. A Kresznerics Ferenc Alapítvány
a nagy névadó emlékét azzal is
ápolni akarja, hogy létrehozta a Tehetségtámogató Alapot. A nyelvekben, sportban, zenében, mûvészetekben stb. kiváló tehetségeket szeretnénk ezen keresztül, pályázatok
útján segíteni, akik hátrányos helyzetûek. Ez a fogalom elsõsorban az
anyagiakra vonatkozik. De hátrányos
helyzet lehet pl. az is, ha valaki kis
településen lakik, messze a központtól, jelen esetben Celldömölktõl, a
családnak nincs autója… A pályázati
kiírások a média eszközein keresztül
mindenki számára elérhetõk lesznek. Az alapítvány kuratóriuma ezeket alaposan kiértékeli, hogy támogatást adhasson. Bátorítjuk tehát az

általános iskolák tanulóit: ha bármiben segíthetünk, bizalommal
forduljanak hozzánk.
Egyúttal azt is bizalommal kérjük, hogy minél
áldásosabban tudjuk
tevékenységünket
folytatni, magánszemélyek vagy vállalkozások anyagilag támogassák a
Kresznerics Ferenc Alapítványt, amit
hálásan megköszönünk! Ezzel tovább
folytatódik a nagy tudós életmûve,
aki a végrendeletében így írt: „még
holtom után is… ezen stipendium által, tanítani fogok.” A támogatásra
szoruló gyermekek pedig életre szóló élményben részesülnek.
»DR. KOLTAI JENÕ ESPERESPLÉBÁNOS,
KURATÓRIUMI TAG
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Erdélyben jártak a Szent Benedekesek
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ Határtalanul! pályázatának köszönhetõen a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola hetedikesei 2017. október
2-6-ig terjedõ idõszakban Erdélybe látogathattak.
A cél az volt, hogy megismerjék a határon túli magyar emberek életét, a
hasonló korú gyerekek mindennapjait,
valamint a magyar történelmi királyok
és fejedelmek útját bejárva emlékezzenek rájuk.
Reggel 5 órai indulás után hat és fél
órai buszozás már az országhatárhoz
repítette a társaságot: 39 tanulót és 5
kísérõ pedagógust. Hamarosan Arany
János nagyszalontai emlékeivel ismerkedhettünk. Ezután Nagyvárad következett, ahol rövid séta után a Szent
Angéla gyermekotthonban töltöttünk
néhány meghitt órát. Az ott lakó gyerekek kedves vendéglátása után rövid
játék és ismerkedés következett, majd
a Király-hágón rövid pihenõ után estbe
hajló idõben Magyarlónán kerestük
meg a szálláshelyünket. A kényelmes
szobákban jól esett a hosszú út után a
pihenõ és az ebédlõben a vacsora.
A szíves vendéglátás után másnap
Kolozsvárra mentünk Hunyadi Mátyás
emlékeket keresni. A vár és az emlékmû megtekintése után Erdély legnagyobb sóbányájába: a tordaiba ereszkedtünk le. A humoros, magával ragadó idegenvezetés mellett jutott idõ a
sóbánya lenti medencéjében jó játékra:
biliárdozásra, óriáskerékre, nézelõdésre.
Ezután egy újabb erõpróba következett:
a Tordai-hasadék bebarangolása. A
hegyi patakok felett átívelõ mozgó hidak, keskeny sziklapárkány, kis vízesések, mellettünk hatalmas sziklatömbök
mind-mind érdekes, izgalmas helyzeteket teremtettek. Magyarlónai második
napi szállásunktól elbúcsúzva indultunk
szerdán Torockóra.
Egykori bányászvárosba, a Székelykõ
hármas csúcsa alatt húzódó, talán
egyik legszebb, legnyugatibb székely
faluba érkeztünk. Emléktárgyak megvásárlása után Nagyenyed következett, Bethlen Gábor fejedelem által
alapított református kollégiumot tekintettük meg.
Délután Gyulafehérvár, az Erdélyi Fejedelemség hajdani fõvárosába érkeztünk. Az érseki székesegyházban Hunyadi János sírjára koszorút helyeztünk
el, tisztelegtünk Izabella királyné és
János Zsigmond sírhelyénél. Kegye-
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lettel emlékeztünk Márton Áron püspök sírjánál is. Késõ délután érkeztünk
Dévára, a Szent Ferenc Alapítvány
gyermekotthonába. Ott átadtuk az
adományokat, melyeket nagy gondossággal az itthon maradt Szent Benedekes szülõk és hozzátartozók készítettek. Meghívást kaptunk másnapra a
gyerekektõl egy jó kosár- és focimérkõzésre. Ezután a dévai szállásra igyekeztünk. A református egyház vendégházában kaptunk elhelyezést és finom
vacsorát, majd másnap reggelit is. Este
egy játszótéri séta után a város legszebb zenélõ szökõkútjánál töltöttük az
idõt. A rendkívül kellemes, érdekes
fény- és vízsugarak játéka csodálatos
zeneszámok kíséretében elbûvöltek
bennünket.
Csütörtökön a látvány bõsége fokozódott, ellátogattunk Vajdahunyad várába, hogy megnézzük a Hunyadi-Bethlen kastélyt. Az épület ódon falai között
felidéztük a történelmi múltat, mindezt
segítette az élõ zene, mely betöltött
egy-egy termet. A sok fényképezés
után egy újabb erõpróba következett: a
„magos” Déva várhoz feljutni a hegycsúcsra. A felvonó éppen ezelõtt romlott el, így gyalog vágtunk neki a nem
kis emelkedõnek, a félelmetesnek, viperafészeknek nevezett vár felé. Felérkezve jól kipihentük magunkat, gyönyörködve a szép panorámában, majd
a hosszú, meredek lépcsõkön ereszkedtünk lefelé. De ekkor még várt ránk
a kosár és foci mérkõzés a dévai gyerekekkel. Most adtuk át a személyes
ajándékokat is, és közelebbi ismerkedés zajlott a pálya szélén. Másnap

Máriaradnán, a búcsújáróhelyen jártunk, megismerve a török idõkbõl származó templomi legendát. Indultunk
Aradra, hogy részt vegyünk az október
6-i megemlékezésen. Elõször a vesztõhelyre érkeztünk, ahol kis mûsorunk
elõadása után megkoszorúztuk az emlékhelyet, majd a Tûzoltó utcai Szabadság-szoborhoz mentünk. Ott már
rengeteg ünneplõbe öltözött felnõtt
embert és diákot láttunk gyülekezni koszorúkkal, komolyan, az ünnep méltósága szerint. Hamarosan indulnunk kellett, hiszen otthon már aggódó és féltõ
szülõk vártak bennünket. Este fél 8-kor
begördült az iskola elé az autóbusz.
Mindenki fáradtan, de telve sok-sok élménnyel tért haza az otthonába.

Lapzárta után
Celldömölki VSE – SZESE Gyõr 33-26
(16-9), NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés
Fej-fej mellett kezdtek a csapatok,
az elsõ negyed óra végén még 5-5ös döntetlen állt az eredményjelzõn. Ettõl kezdve azonban egyre
inkább fölénybe került a Celldömölk, támadásban és védekezésben egyaránt ellenfele fölé nõtt. A
szünetre már hétgólos elõnyre tett
szert a házigazda, és a folytatásban
sem hagyta, hogy felzárkózzon a
Gyõr. Végig uralta a mérkõzést Salamonné Csótár Adrienn együttese,
és teljesen megérdemelten gyûjtötte be a két pontot.
»CSUKA L.
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Öröm és üröm
Vasszécseny – Celldömölk 0-5 (0-4)
Vasszécseny, 80 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság 9. forduló 2017. október 15.
Vezette: Mónos János (Vörös Mihály,
Lukács Lívia).
Vasszécseny: Farkas – Devecseri (Horváth G. 46. p.), Horváth Á., Imre, Pongrácz Zs. – Viszked, Kõmûves, Pungor
(Bori 71. p.), Pongrácz D. – Szalai, Vadász (Horváth D. 46. p.). Edzõ: Kozmor
Ákos.
Celldömölk: Szép (Bíró 46. p.) – Lempeg, Orosz, Bodor (Varga 74. p.), Virág
– Horváth, Szuh, Molnár Enyingi – Németh, Piri (Gorácz 62. p.). Edzõ: Kovács
Balázs.
Kiállítva: Lempeg Olivér (86. p.).
Góllövõk: Németh József 2 (23. p. és
91. p.11-esbõl), Piri Balázs 2 (27.és 35.
p.), Molnár Tamás (43. p.).
Elõmérkõzés: Vasszécseny U19 – Celldömölk U19 2-0 (1-0). A lelkes hazai
csapat elkapta a hullámvölgybe került
sorozatban második vereségét elszenvedõ cellieket.
Szentgotthárd – Celldömölk 2-2 (1-1)
büntetõkkel 4-3
Szentgotthárd, Halmosi Zoltán Vas megyei Kupa 4. forduló 2017. október 18.
Vezette: Németh Balázs (Tóth Csaba,
Magyar Gyula).
Szentgotthárd: Soós – Kovács, Horváth
(Gécsek 67. p.), Bedi, Kostyál (Majczán
84. p.) – Merkli, Düh, Papp, Wágner
(Sulics 87. p.) – Takács, László. Edzõ:
Heiter László.
Celldömölk: Bíró – Lempeg, Orosz, Varga, Huszár – Büki (Bodor 84. p.), Gorácz, Molnár, Enyingi –Kovács (Virág 56.
p.), Piri. Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõk: Takács Szabolcs (5. p.), Kovács Tamás (69. p.), illetve Piri Balázs
(44. p.), Molnár Tamás (72. p.).
Celldömölk – Ikervár 6-0 (2-0)
Celldömölk, 80 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 10. forduló 2017.
október 21.
Vezette: Talabér Norbert (Fodor Máté,
Szabó II. Zoltán).
Celldömölk: Bíró – Horváth, Bodor (Orosz
62. p.), Varga, Virág (Huszár 72. p.) –
Büki (Molnár 56. p.), Szuh, Gorácz,
Enyingi – Piri (Kovács 69. p.), Németh.
Edzõ: Kovács Balázs.
Ikervár: Bíró – Vincze T., Naszádos (Kosztolánczi Á. 46. p.), Kosztolánczi R.,
Somlai – Németh M., Csonka, Vincze Z.,
Varga – Vass (Büki 46. p.), Laki (Németh
K. 75. p.). Edzõ: Ádám Endre.
Góllövõk: Németh József 5 (15., 30., 55.,
83., és 90. p.), Kovács Zalán (78. p.).

» SPORT

Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Ikervár
U19 20-0 (13-0). G.: Tanai Kristóf 4,
Keszei Tamás 4, Baráth Szabolcs 2,
Czöndör Bálint 5, Péter Dávid, Szabó
Benedek 3, Erdélyi Attila. A három ponton és a gólarány javításon túl nagy
sportértéke nem volt a ráadásul idõ
elõtt befejezõdött találkozónak.
Körmend – Celldömölk 0-1 (0-0)
Körmend, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 11. forduló 2017. október 28.
Vezette: Héra Csanád (Erõs Botond, Koronczai Cintia).
Körmend: Balogh – Burka, Bellovics,
Kósik, Czimber – Sipos, Balázs, Dedics,
Horváth – Varga (Takács 64. p.), Niksz.
Edzõ: Molnár Károly.
Celldömölk: Szép – Lempeg, Orosz, Varga, Virág (Huszár 16. p.)– Horváth (Bodor 87. p.), Szuh (Büki 71. p.), Molnár,
Enyingi – Piri, Németh (Kovács 63. p.).
Edzõ: Kovács Balázs.
Góllövõ: Enyingi Márk (67. p.).
Elõmérkõzés: Körmend U19 – Celldömölk U19 3-2 (3-1). G.: Gorácz Máté,
Zseli Bálint. A feszült hangulatú mérkõzésen a létszám hátrányba került celliek a végén majdnem kiegyenlítettek,
de azért pont nem jár.
Veretlenül folytatta menetelését a celli gárda, az örömbe ugyanakkor vegyült egy kis üröm is. Nevezetesen a
kupából való kiesés az, ami azért is
sajnálatos, mert az elmúlt években a
kupa sorozataink egyben sikertörténetek is voltak: legutóbb az országos táblán a 32 legjobb csapat közé kerültünk,
illetve a megyei ágon a megelõzõ
négy kiírásban döntõt játszottunk, amibõl két alkalommal el is hódítottuk a
kupát.
Na, mindegy, tovább kell lépni, ez az
idény nem a mi sikereinkrõl szólt, az
országos ág megyei sorozatában a kiemelés nélküli sorsoláson a lehetõ legnehezebb ellenfelet idegenben a Sár-

várt kaptuk, miként a megyei ág negyedik fordulójában is az egyik legnehezebbet, idegenben a Szentgotthárdot. A megyei ág állva maradt nyolc
csapata közé egyébként éppen csak ez
a két legyõzõnk jutott az elsõ osztályban szereplõ csapatok közül. A bajnokságban viszont az elért kilenc pont,
tizenkét lõtt gól, kapott találat nélkül
igazán dicséretes teljesítmény. A góltermelésben oroszlánrészt vállaló Németh Józsefet mindenképpen ki kell
emelni, nemcsak a házi góllövõ listát,
hanem a megyeit is vezeti az immáron
tizenegy góljával. Igazságtalan lenne,
ha nem emelnénk ki egyéni teljesítménye mellett rögtön a csapat teljesítményét is, a szakmai stábtól a játékosokig, mert, ahogy a szólás is mondja,
nélkülük ez nem jöhetett volna létre. A
három gyõzelem közül pedig emeljük
ki a Körmend elleni kiböjtölt sikert, a
legutóbbi négy bajnoki találkozásunkkor ugyanis háromszor kikaptunk tõlük
az egy hazai döntetlen mellett. Négy
fordulóval az õszi zárás elõtt nagy valószínûséggel már most elkelt a dobogó elsõ és második helye, a továbbra
is hibátlan Sárvár hét pont elõnyre tett
szert csapatunk elõtt, míg mi a második helyen, öt pont elõnyt halmoztunk fel a harmadik helyen egyenlõ
pontszámmal álló Jánosháza és Répcelak elõtt. A hátralévõ négy meccsbõl
talán a következõ hazai találkozó lehet
november negyedikén a legnehezebb
eset, a jó formában lévõ Szentgotthárdot fogadjuk, de külön motivációt
adhat a részemrõl utoljára felemlegetett kupa kiesésért való visszavágás
lehetõsége. Egy héttel késõbb az idén
meglepõen gyengén szereplõ Rábapaty vendégei leszünk, a múltban õk
többször törtek borsot az orrunk alá,
idén remélhetõleg nálunk lesz ez a
kihagyhatatlan fûszer.
»DOTTO

AZ U13-U14 KOROSZTÁLY CSAPATA EZZEL A KÉPPEL KÖSZÖNI MEG A SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT. SZPONZORÁLTA ÚJ FELSZERELÉSÉT
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Hamarosan sakkozóink is asztalhoz ülnek

A Celldömölki VSE szakosztályait bemutató cikksorozatunk utolsó állomásaként a sakkozók világába pillantunk be,
hisz õk azok, akik a legkésõbb kezdik
meg szereplésüket a különbözõ bajnokságokban. A szakosztály vezetõjével, Czupor Attilával beszélgettünk.

»Beszéljünk elõször a kezdetekrõl.
Hogy indult a sakk szakosztály?
– Úgy indult, hogy az iskolában indítottunk sakk szakkört, ahol gyerekekkel
értünk el kisebb-nagyobb eredményeket különbözõ versenyeken. Sokan
sakkoztak, és idõvel mi is elkezdtünk
versenyeket rendezni. Ezzel párhuzamosan megpróbáltam összegyûjteni
azokat a felnõtteket is, akik szeretnek
sakkozni, vagy valamikor a múltban
sakkoztak, komolyabban foglalkoztak a
sportággal. Sikerült jó néhány versenyzõt illetve sakk-kedvelõt találni, és
ekkor döntöttünk úgy, hogy valamilyen
bajnokságra benevezünk. Megyei 2. és
3. osztályban kezdtünk játszani csapatként. Célunk minden évben a tisztes
helytállás volt, egyszer egy 3. helyet
sikerült elérnünk, amúgy a középmezõnyben szoktunk végezni. Tavalyelõtt
volt az elsõ év, amikor megyei 1. osztályba neveztünk. Ide nem kellett feljutni, elég csak nevezni. Itt már komolyabb feltételeknek kell megfelelni,
magasabb értékszámmal rendelkezõ
versenyzõket kellett megkeresnünk,
akiket az elsõ éltáblákra lehetett rangsorolni, hiszen másként nem lett volna
értelme indulni. Azért gondoltuk, hogy
ebbe belevágunk, hisz itt Celldömölkön
a gyerekek közül is nevelõdtek ki olyan
játékosok, akiket szintén lehetett ebben az osztályban játszatni, érettek
voltak rá. Az idei lesz az elsõ év,
amikor megyei elsõ és második osztályban is indulunk 1-1 csapattal.
»Hogy épül fel a szakosztály, kik a
vezetõi?
– A szakosztály vezetését magam látom
el, ez a feladat az évek alatt rám
maradt. A csapatok körüli teendõk, a
versenyek szervezése, az ügyintézés koordinálása az én feladatom. A különbözõ hivatali dolgok intézésében segítségemre van Lórántfy Tibor, aki játékosként is tagja a csapatnak, bár az utóbbi
idõben elfoglaltságai miatt sajnos nem
tud részt venni a mérkõzéseken, versenyeken. A mi szakosztályunkban egyéb
vezetõi funkciók nincsenek, gyakorlatilag egyedül vezetem a szakágat, de a
különbözõ versenyek megszervezésében vannak azért segítõim.
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»Milyen anyagi forrásokból gazdálkodhatnak a sakkozók, mennyire pénzigényes ez a sportág?
– A kezdeti idõkben nem kértünk különösebb támogatást, gyakorlatilag a
megyei szövetséghez befizetett nevezési díj volt az, amit támogatásként
kértünk. Ez kb. tízezer forintos nagyságrend volt. Ehhez képest annyit
léptünk elõre, hogy – mint korábban
már említettem – több versenyt rendezünk, és több versenyre is utazunk,
ezért az elmúlt években a CVSE-tõl
jelentõsebb támogatást kapunk, ami
fedezi kiadásainkat. A költségvetésünk
nagy részét az évente megrendezendõ
nagy versenyünk, a Sághegy Kupa viszi
el, ahova 3-4 országból érkeznek versenyzõk. Ez kb. 200 fõs mezõnyt jelent
évek óta. Ezen kívül rendeztünk több
alkalommal értékszám szerzõ Opent is,
illetve büszkék vagyunk rá, hogy egy
alkalommal sikerült városunkba hozni
a korcsoportos országos versenyt is,
ami a gyerekek körében az egyik legrangosabb esemény. Nagy pénzügyi
igényeink nincsenek tehát, nem túl
pénzigényes sport a miénk. Persze itt
is vannak kiadások, fizetni kell nevezési díjakat, el kell utazni különbözõ
versenyekre, mérkõzésekre.
»Hány versenyzõje van a celldömölki
sakk szakosztálynak, hányan ûzik
versenyszerûen ezt a sportot?
– Igazolt játékosok nálunk csak a megyei elsõ osztályban vannak, ott kell
igazolás. Alacsonyabb osztályokban
elég a játékosokat csak benevezni, igazolással nem kell rendelkezniük. Jelenleg kb. 15 fõre számíthatok, ennyien
alkotják a csapatainkat. Köztük vannak
gyerekek és felnõttek vegyesen. Ebben
a bajnokságban nincsenek korcsoportok, itt akár egy alsó tagozatos gyerek
is megverhet egy amatõr felnõttet.
»Kell-e valamilyen adottság ahhoz,
hogy valakibõl jó sakkozó legyen? Mi
kell ahhoz, hogy valaki eredményes lehessen ebben a sportágban?
– Nagyon fontos, hogy legyen hozzá
kedve, sakkozzon sokat. Kell egy szakkör vagy edzés, ahol valaki oktatja, tanítja a gyerekeket. Rengeteget kell
gyakorolni, a profik napi 7-8 órát játszanak. Több millió kombináció van
megnyitástól a középjátékon át a végjátékokig, ezeket kell tanulni és gyakorolni. A számítógép megjelenése ebben a sportban jelentõsen megnövelte
azt a tudásbázist, amit a gyerekek, és
persze a felnõttek elsajátíthatnak, és
ezáltal jobb sakkozókká válnak. Egyér-

telmû, hogy ehhez a sporthoz is kell bizonyos adottság, általában akinek jó a
matematikai érzéke, jó logikája van, az
könnyebben tud elõrehaladni, gyorsabban fejlõdik, és jut el az élsport
szintjéig.
»Hogy zajlik a csapatok felkészülése,
milyen háttérmunka folyik a szakosztálynál?
– Volt korábban olyan idõszak, amikor
tartottunk összejöveteleket, úgymond
edzéseket. Ez azonban a tagok különbözõ elfoglaltságai miatt nem igazán
mûködött, a jelenlévõk létszáma alacsony volt. Ilyenkor szoktunk különbözõ játékelemeket megbeszélni, partikat elemeztünk, de ez mára már megszûnt. Napjainkban a gyerekeknek tartunk szakköri jelleggel edzéseket, a
felnõttek önállóan sajátítják el a tudásanyagot. Ez nálunk nem számít különlegesnek, lévén a sakk egyéni sport.
»Milyen tudásszinten vannak a celli
versenyzõk?
– A bajnoki szereplés tekintetében a
megyei 2. és 3. osztályban tisztességgel megálljuk a helyünket, és a megyei
1.-ben is a középmezõnyben szoktunk
végezni. Tudni kell, hogy a sakkban
egy játékos több egyesületben is játszhat, van egy anyaegyesülete, emellett
vendégjátékosként máshol is szerepelhet. Így van ez nálunk is, hisz az elsõ
osztályban szereplõ együttesünket az
NB II-es Sárvár néhány játékosa is
szokta erõsíteni. Játékosaink különbözõ
elfoglaltságai miatt nem mindig tudunk a legerõsebb csapattal kiállni a
mérkõzéseken. Ha egyénileg nézzük a
celli sakkozókat, akkor azt mondhatom
el, hogy ifj. Czupor Attila révén van egy
NB I-ben szereplõ játékosunk, õ a Haladást erõsíti, és 15 évesen megszerezte
a FIDE mesteri címét is. Rajta kívül egy
NB II-es játékossal büszkélkedhetünk,
Piri Tamás a Sárvár színeiben játszik.
»Hogy épül fel, mikor kezdõdik a bajnokság?
– A megyei 2. és 3. osztály novemberben szokott indulni, erre az õsz elején kell nevezni. A megyei 1. osztály
küzdelmei januárban indulnak, átlagosan 8 csapattal. Itt minden csapat kétszer mérkõzik meg egymással. A 2. és
3. osztályban 2x1 óra a partik hossza,
míg az elsõ osztályban már a FIDE
(Nemzetközi Sakkszövetség) szabályai
szerint 2x1,5 órás partik vannak, ami
azt jelenti, hogy akár 4 órán keresztül is
tarthatnak. A megyei elsõ osztály már
értékszám szerzõ bajnokság. Havonta 1
dupla forduló van általában, amikor le-
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játszák egymás ellen a csapatok az
oda- és visszavágót, ez az utazások
szempontjából kedvezõ, de a játékosoknak agyilag nagyon megterhelõ tud
lenni. Megyei 2. és 3. osztályban 5
illetve 6 fõs csapatok vannak, míg az
elsõ osztályban 8 fõvel kell leülni egy
meccsre. Az elsõ 2-3 táblára már komoly sakkozó kell, ahhoz, hogy helyt
tudjunk állni.
»Milyen versenyeket rendeztek, illetve
milyeneken vesztek részt?
– A bajnoki szereplés mellett minden
májusban megrendezzük a Sághegy
Kupát, ami már nemzetközivé nõtte ki
magát. Idén már 10. alkalommal ültek
egy asztalhoz a versenyzõk. Itt 6 korcsoportban mérkõznek egymással, 4

» SPORT

gyerek és 2 felnõtt csoportban. Ezekbõl
a legfelsõ csoport már profi, ahol sok
nemzetközi mester, nagymester vesz
részt. Ezen kívül leginkább gyerekekkel
veszünk részt különbözõ versenyeken
Szombathelyen, Szentgotthárdon, Kapuváron és Tapolcán.
»Mennyire érdekli a gyerekeket a sakk,
és az érdeklõdõknek hol van lehetõségük közelebb kerülni ehhez a sportághoz?
– Én úgy tapasztalom, hogy van érdeklõdés a gyerekek körében a sakk iránt.
Jelenleg iskolai keretek között szervezzük a sakkot, a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában. Rajtunk kívül
Alsóságon is van lehetõségük a gyerekeknek megismerkedniük a sportággal,

Bajnoki mérkõzések
NB II.

Postás SE – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS
III. 15 : 3
Simon Ferenc 2, Iván Bertold 1.
A jóval nagyobb játékerõt képviselõ
Postás legázolta csapatunkat.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. - Váci
reménység 8 : 10
Simon Ferenc 4, Lukács Balázs 2, dr.
Németh Gábor 1, Iván Bertold 1.
Az elvesztett párosok után is volt esély,
ám 7 : 5-s vezetés után három mérkõzés
is 2 : 0-s vezetésrõl veszett el.
Pestújhelyi SC – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS III. 5 : 13
Simon Ferenc 4, Lukács Balázs 3, Iván
Bertold 2, dr. Németh Gábor 2, Simon
Ferenc – dr. Németh Gábor, Lukács Balázs
– Iván Bertold párosok.
Simán nyertük a mérkõzést.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. – Váci
reménység 8 : 10
Simon Ferenc 4, lukács Balázs 2, dr.
Németh Gábor 1, Iván Bertold 1.
Az elvesztett párosok után is volt esély,
ám 7 : 5-s vezetés után három mérkõzés
is 2 : 0-s vezetésrõl veszett el.
Pestújhelyi SC – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS III. 5: 13
Simon Ferenc 4, Lukács Balázs 3, Iván
Bertold 2, dr. Németh Gábor 2, Simon
Ferenc – dr. Németh Gábor, Lukács Balázs
– Iván Bertold párosok. Simán nyertük a
mérkõzést.
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NB III.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – Turris
SE Sopron III. 11 : 7
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 3, Tamás
László 2, Csapó László 1, Teket Attila –
Tamás László páros.
Megérdemelten nyert az egységesebb
hazai csapat.
Széchenyi ESE Gyõr – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS V. 6 : 12
Teket Attila 4, Máthé Gyula 3, Csupor Máté 2, Csapó László 1, Teket Attila – Máthé
Gyula, Csupor Máté – Csapó László párosok.
Nem volt esélye az egyetemista csapatnak együttesünk ellen.
Nagycenki SE – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS V. 11 : 7
Teket Attila 2, Máthé Gyula 2, Csapó Lász-

Tisztelt Tagtársaim!
Ismét az év végéhez közeledve,
2017. december 15-én (pénteken)
15 órakor tartanánk meg 28. alkalommal karácsonyi ünnepségünket
és az óév-búcsúztatót. Helye: a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz Galériája. Belépési
díj: 1500.- Ft (Ami a vacsorát, üdítõt,
zenét és a szeretetteljes együttlétet
tartalmazza.) Jelentkezési határidõ:
2017. november 27. (Eddig az idõ-

Katona János vezetésével. Aki érdeklõdik, az nálam jelentkezhet a csapatba,
és ha tudásszintje megfelelõ, játszhat is
a mérkõzéseken.
Szeretnénk még a jövõben a sakkkedvelõk számára klub jelleggel összejöveteleket tartani, amihez kellene valaki, aki ezt az egészet vezetné, és öszszefogná a sportág iránt akár csak
amatõrként is érdeklõdõket. Nekem ez
a sok elfoglaltságom miatt sajnos már
nem fér bele az idõmbe, de ha lesz valaki, aki élére áll ennek a
kezdeményezésnek, akkor újabb lehetõséget kapnak az érdeklõdõk, hogy közelebb kerüljenek ehhez a különleges
sporthoz.
»CSUKA LÁSZLÓ
ló 2, Máthé Gyula – Csapó László páros.
Erõsített a hazai csapat egy játékossal,
így nem sikerült pontot szerezni.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Mosonmagyaróvári TE 7 : 11
Harkály Bálint 3, fehér László 2, Bakonyi
Bertalan 1, Jakus Tamás 1.
Ezen a napon nem ment a játék csapatunknak.
Nagycenki SE – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS V. 11 : 7
Teket Attila 2, Máthé Gyula 2, Csapó László 2, Máthé Gyula – Csapó László páros.
Erõsített a hazai csapat egy játékossal,
így nem sikerült pontot szerezni.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Mosonmagyaróvári TE 7 : 11
Harkály Bálint 3, fehér László 2, Bakonyi
Bertalan 1, Jakus Tamás 1.
Ezen a napon nem ment a játék csapatunknak.
»FFY

pontig legyetek szívesek a pénz befizetésével jelentkezni.) Bízom benne, hogy felhívásom és fáradozásunk
meleg szívekre talál, és Ti is együtt
akartok velünk lenni. Aki nem tud eljönni, gondoljon ránk és egy kis tombolatárgyat eljuttatni szíveskedjék.
Minden aktivista munkáját megköszönve, kívánok mindenkinek „Áldott
karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet!”
Köszönettel
»HOLPERT JENÕNÉ
CSOPORTTITKÁR

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa,
Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA:
Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat
kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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év végi költözéssel eladók.
(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
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+36 95 422-493

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
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Gázolaj
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