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Kellemes ünnepeket
kívánunk!

Kellemes ünnepeket
kívánunk!



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!

Karácsonyi áresés dec. 31-ig!
Raktárról kínáljuk, azonnal vihetõ.

Jöjjön hozzánk!
Az extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy ÚJ 2995 Ft/m2

A gazdaságos 7 mm-es Világos tölgy ÚJ 2290 Ft/m2

A vadító 7 mm-es Vadcseresznye 2290 Ft/m2

Szuper áron a 8 mm-es Arany alma 2390 Ft/m2

A különleges  8 mm-es Gyémánt tölgy ÚJ 2690 Ft/m2

A rusztikus 8 mm-es Tigris tölgy 2690 Ft/m2

A klasszikus 8 mm-es Nosztalgia tölgy ÚJ 2690 Ft/m2

Az elegáns 8 mm-es Szil 2890 Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc 
minden parkettához!

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
Extra vastag hõszigetelõ alátét is vásárolható!
Áraink 2017. dec. 31-ig érvényesek

Az akció részleteirõl érdeklõdjön üzletünkben!
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Mostantól új helyszínen, a Bartók Béla
utca 1. szám alatt mûködik tovább a
Népjóléti Szolgálat Védõnõi Szolgálata,
valamint a fogorvosi szakellátás. A fel-
újított és átalakított épület hivatalos
átadójára december 5-én került sor.

2015 novemberében hivatalosan is át-
költöztek a szakrendelések a régi
Kossuth utcai rendelõintézetbõl a kór -
ház területén lévõ új épületbe. Alig fél
évvel késõbb sajtótájékoztatón jelen-
tették be a járás és a megye kép vi -
selõi, hogy a megüresedett Kossuth ut-
cai épület egy márciusi kormányhatá-
rozat értelmében 480 millió forint tá-
mogatásból fog megújulni, majd egy-
kori szerepét újra betöltve ismét köz-
igazgatási funkciót kap. Ekkor vált kér-
désessé a még mindig az épületben
mûködõ fogászati ellátás további sorsa.
Hosszas tárgyalások után végül meg-
született a döntés, miszerint a koráb -
ban állami tulajdont képezõ Bartók
Béla utca 1. szám alatti épületbe, az
egykori munkaügyi központ helyére
költözik a fogorvosi szakellátás, és ve-
le együtt az immár valóban méltatlan
körülmények között mûködõ Népjóléti
Szolgálat Védõnõi Szolgálata is. A
képviselõ-testület 2017 áprilisában ha-
tározott arról, hogy a Bartók Béla utcai
épület átalakításával és felújításával a
Városgondnokságot bízza meg, ennek
költségeit pedig önerõbõl finan szí -
rozza. A munkálatok most befe je zõ d -
tek, így beköltözhetett új helyére a
védõnõi szolgálat és a fogorvosi szak-
ellátás is. Az épület hivatalos átadásá-
ra december 5-én került sor, ahol
elsõként Fehér László polgármester
mondott ünnepi beszédet. A pol gár -
mester köszöntõjében kitért a Bartók
utcai épület múltjára, mely be töl tötte
már a munkásõrség laktanyá jának a
szerepét, késõbb civil szervezetek,
egyesületek, pártok használták székhe-
lyükként, legutóbb pedig a munkaügyi
központnak adott helyett.
– 27,5 millió forintba került az épület
teljes felújítása, melynek költségeit
100%-ban az önkormányzat vállalta –
számolt be a részletekrõl Fehér László
polgármester. – Szeretném megköszön-
ni mindenki munkáját, aki ehhez hozzá-
járult, többek között Söptei Józsefné al-
polgármesternek, aki végig küz dött a
fejlesztés sikeréért, és a Város gond -
nokság vezetõjének, aki mun katársaival
megvalósította a beru há zá st.
A polgármester köszöntõje után Gecse
József járási hivatalvezetõ méltatta a

beruházást. Gecse József beszédében
megemlítette, hogy a fogorvosi ellátás
sikeres áthelyezésével megnyílt a
lehetõség a kormányhivatal számára,
hogy a Kossuth utcai ingatlan felújí -
tását elkezdje. A hivatalvezetõ mind-
emellett örömét fejezte ki, amiért a
jelen beruházással mind a védõnõi
szolgálat, mind a fogorvosi szakellátás
a feladatának és szerepének megfe -
lelõ, méltó elhelyezést kapott.
– Igaz, hogy mind a fogorvosi szak -
ellátásnál, mind a védõnõi szolgálatnál
a munka minõségét az fogja jellemez-
ni, hogy a falakon belül milyen munka
zajlik – hangoztatta a hivatalvezetõ. 
– Hogy milyen az itt dolgozóknak a fel-
készültsége, milyen az emberi menta-
litásuk, hozzáállásuk. Mindennek elle-
nére nem mindegy az, hogy a város
polgárai milyen épületben kapják meg
ezeket a szolgáltatásokat. Sõt, a fogá-
szati ellátás esetében fontos megje-
gyezni, hogy az a területellátási köte-
lezettség miatt egy szélesebb körû la-
kossági igényt szolgál ki.
Végül Ágh Péter országgyûlési képvi se -
lõ vette át a szót, és tartotta meg az
épület ünnepélyes avatóbeszédét. A
képviselõ beszédében elsõsorban a
védõnõk és a fogorvosok felelõsség tel -
jes és nem csak egészségügyi, de tár-
sadalmi szempontból is kiemelt fontos-
ságú munkáját méltatta: – Nagyon
komoly munka, amit õk végeznek, sza-
vakban nem lehet kifejezni, ami
megilleti õket. Ennek megfelelõen az
elmúlt hetekben, hónapokban mind a
védõnõket, mind a fogorvosokat
illetõen születtek olyan kormányzati
döntések, illetve cselekvési tervek,
melyek az ennek megfelelõ meg be -
csülést mozdítanák elõre. Bízom ab-

ban, hogy ezek elérik a céljukat, és
mind az anyagi, mind a szellemi meg-
becsülést érezhetik majd a két szakma
szereplõi. A képviselõ beszédében azt
kívánta a védõnõi szolgálat és a fogor-
vosi szakellátás munkatársainak, hogy
a jövõben a felújított épület falai kö-
zött méltó környezetben, és a lehetõ
legmagasabb szakmai színvonalon tud-
ják majd végezni munkájukat. Az ün-
nepélyes beszédeket aztán szalagátvá-
gás követte, majd Fehér László polgár-
mester jelképesen átadta a város kul-
csát Sulyok Krisztinának, a Népjóléti
Szolgálat vezetõjének. Az intéz mény -
ve zetõ ezután köszönetet mondott
mind azoknak, akik hozzájárultak ah -
hoz, hogy a védõnõi szolgálat új te -
lephelyen, megfelelõ környezetben
mû ködhessen tovább. Hozzátette,
mun ka társaival együtt szeretnék méltó
környezetben biztosítani az igé nyek -
nek megfelelõ ellátást és a szakmai
elõrelépést. 
Végül épületbejárás következett, mely-
re már a Mikulás is megérkezett, az át-
adóra meghívott gyermekek legna-
gyobb örömére. Akiknek a hirtelen jött
meglepetés ellenére is sikerült végig
járniuk az épületet, azok láthatták,
hogy valóban sikeres volt a felújítás, a
jövõben igényes, tiszta és rendezett
körülmények várják a vé dõ nõi, illetve
a fogászati szakellátást igénybe vevõ
lakosokat. 
Ahogy arról már korábban is beszámol-
tunk, a Népjóléti Szolgálat Védõnõi
Szolgálata mostantól a Bartók Béla 1.
számú épület földszintjén mûködik to-
vább, míg a fogászati szakellátást
végzõ három fogorvos az épület eme-
letén tartja ezentúl a szakrendeléseit.

»NÉMETH NÓRA

Új épületben a fogorvosok és a védõnõk
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Foglalkoztatói szakmai tájékoztató fó-
rumot tartott november 29-én a Vas
Megyei Foglalkoztatási PAKTUM és a
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
A találkozó keretében a 2014–2020-as
tervezési idõszakban megjelenõ euró-
pai uniós pályázatokról informálták az
érdeklõdõket. 

A fórumot Söptei Józsefné alpol gár -
mester nyitotta, aki köszöntõjében a
pályázati támogatások munkaerõpiaci
jelentõségét hangsúlyozta, melyekkel a
térségben regisztrált álláskeresõk mun -
ka lehetõséghez juthatnak, miköz ben a
munkáltatók is lehetõséget kap nak a
fejlõdésre. Köszöntõt mondott még
Majthényi László, a megyei köz gyûlés
elnöke, aki beszédében röviden fel -
idézte az együttmûködési megállapo-
dás létrejöttét. A Vas Megyei Pak tum -
szervezet 2016-ban 22 taggal alakult

meg, a szervezetet a konzorciumi tago-
kon kívül a megye foglalkoztatási
szempontból releváns szereplõi alkot-
ják, így a civil és nonprofit szféra, szak -
képzõ intézményközpontok, fel nõtt -
képzõk és felsõoktatási intéz mények
képviselõi. A megyei elnök meg kö -
szönte az érdeklõdést a fórum részt ve -
võinek, hiszen – ahogy õ is fogalmazott
– az évek során nagy válto zások zaj -
lottak a munkaerõpiacon, ilyen kor még
nagyobb szükség van az ilyen jellegû
szervezetek mûködésére, melyek elõ -
segítik a munkavállaló és a munkáltató
együttmûködését, a vállal kozások fej -
lõdését, a pályázati lehe tõségek kiak -
ná zását. A köszöntõk után szakmai elõ -
adások következtek. Elsõ ként Kiss Gyu -
la, a Vas Megyei Kor mányhivatal
osztályvezetõje tartott prezentációt a
megyében elindult TOP foglalkoztatási
együttmûködések és foglalkozást segí -

tõ támogatások rész le teirõl, milyen fel-
tételei vannak a projektben való rész-
vételnek, milyen vállalkozások számára
nyújt lehe tõ sé geket, illetve arról, hogy
milyen célcsoportok vonhatók be a pro-
jektbe. Majd Haszon Marietta, a Szé -
chenyi Prog ramiroda Nonprofit Kft. ta -
ná cs adója tartott elõadást a Széchenyi
2020 vál lalkozásokat segítõ támoga -
tások rend szerérõl, végül Zágorhidi-
Czigány Ákos, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat te rületi felelõse számolt be a
vidékfejlesztési pályázati konstrukciók-
ról, programokról. A fórum keretében
termé szetesen a résztvevõk is meg-
oszthatták véleményüket és feltehették
kérdé seiket a szakmai vezetõknek.
Végül egyéni konzultációval zárult a
találkozó, ahol munkaerõpiaci szolgál -
tatók, men torok és elõadók nyújtottak
tanácsokat az érdeklõdõknek.

»NÉMETH N.

Foglalkoztatói fórum a Városházán

Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület és a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár szervezésében,
Celldömölk Város Önkormányzata tá-
mogatásában idén is zajlik a „Gyer tya -
fényes advent” program so ro zat, mely -
nek keretében hétrõl hétre fellobban
egy-egy gyertya lángja a város adventi
koszorúján.

Az elsõ gyertya ünnepélyes meggyúj-
tására december 2-án került sor mû -
sorok kíséretében. A rendezvény ele-
jén Fehér László polgármester mon dott
köszöntõt: „A fénylõ gyertya felragyog
az otthonokban, és felragyog a lelkek-
ben is. A szeretet, a tisztesség, a be-
csület, az igazság olyan mindennapos
értékeink, amelyek végigkísérik élet-
ünket, s talán ilyenkor még jobban
felerõsödnek bennünk, és jobban oda-
figyelünk arra, hogy még inkább szere-

tettel forduljunk mások felé. Vallási
meggyõzõdéstõl függetlenül mindenki
készül karácsony ünnepére, s az a dol-
gunk, hogy a karácsony üzenetét, a re-
ményt tápláljuk a körülöttünk élõkben.
Odafigyeléssel, beszélgetéssel, segít-
séggel, hogy kicsit jobban érezze ma-
gát mindenki” – hangsúlyozta a város -
ve zetõ, a továbbiakban pedig köszöne-

tét fejezte ki mindazoknak, akik az év
folyamán segítették településünk fej lõ -
dését, az önkormányzat munkáját; a
társadalmi munkákban résztvevõ la-
kosság, az egyházak, valamint a helyi
vállalkozók támogatását. Kovács Ferenc
káplán, Rác Dénes evangélikus és Né -
meth Tamás református lelkész öku -
me nikus igehirdetését követõen Fehér
László polgármester, valamint a három
egyház képviselõje meggyújtották az
elsõ gyertyát a Szentháromság téri ad-

venti koszorún, majd kezdetét vette az
ünnepi mûsor, melynek keretében a
Városi Óvoda Koptik Odó utcai tag óvo -
dájának óvodásai, az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei
szerepeltek. A Mikulásvárás jegyében
pedig a Gombolyag Zenekar dalai csa-
logatták a térre a nagyszakállút, aki a
gyerekek örömére meg is érkezett
ajándékokkal teli zsákjával. 
A második gyertya lángja december 9-
én lobbant fel, a rendezvényen ezúttal
Majthényi László, a Vas Megyei Köz gyû -
lés elnöke mondott köszöntõt. Be szé -
dében az adventi várakozás ideje alatt
növekvõ világosságról szólt, melyet
nem csupán fizikailag érzékelünk,
hanem belülrõl is éreznünk kell, és ez-
által sikerülhet mind jobban ráhan go -
lódnunk a közelgõ ünnepekre. Befejezõ
gondolatként hittel teli adventet és ál-
dott karácsonyi ünnepeket kívánt az
egybegyûlteknek, majd ökumenikus
igehirdetésre került sor Németh Zoltán
katolikus plébános és Rác Dénes evan -
gélikus lelkész közremûködésével. Mi e -
lõtt kezdetét vette az ünnepi mûsor, a
két egyház képviselõje és Majthényi
László elnök meggyújtották a második
gyertyát a város adventi koszorúján. 
Az ünnepi összeállításban elsõként a
Kemenesalja Néptánccsoport utánpót-
lás csoportjának tagjai léptek közönség
elé a téli népszokásokhoz kapcsolódó
mondókákkal, a program további ré-
szében pedig a Celldömölki Városi Álta-
lános Iskola diákjai varázsoltak ünnep-
váró hangulatot a térre vidám verses-
zenés elõadásukkal. »REINER ANITA

Adventi ünnepségek 
Két gyertya lángja már fellobbant a téren
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Mint minden évben, természetesen
idén is útra kelt a városi önkormányzat
Mikulása, hogy személyesen köszönt-
hesse a település legkisebb lakóit. A
menetrend ezúttal sem változott, a
Télapó december 6-án kora reggel fel-
kerekedett, hogy felkeresse a város
legkisebbjeit. 

Elsõ útja a Városi Bölcsõdébe vezetett,
ahol szemmel láthatóan évrõl évre

bátrabb gyermekek várják érkezését,
ezúttal is sokkal nagyobb volt a kicsik
kíváncsisága, mint az ijedtség. A gyer-

mekek örömmel fogadták a Mikulástól
az édességet, majd egy közös dal kísé-
retében búcsúztak látogatójuktól.
A bölcsõde után a Vörösmarty úti óvo-
dába vezetett a város Mikulásának az
útja, ahol szintén kitörõ örömmel fo-
gadták az óvodások. A gyerekek még
ünnepi kiegészítõkkel is készültek a

Nagyszakállú érkezésére, ki Mikulás -
sapkában, ki rénszarvasagancs fejdísz-
ben énekelte az erre az alkalomra gya-
korolt dalokat. Amiért természetesen a
jutalom sem maradt el.
Ezt követõen az Alsósági Tagóvoda volt
a Télapó következõ állomása. A gyer-
mekek itt is felkészülten várták már az
ajándékhozót, versekkel, dalokkal ked-
veskedtek a Mikulásnak, és bátran vá-
laszoltak a kérdéseire is. Egyhamar ki-
derült, hogy Alsóságon bizony csak jó
gyerekek vannak, így persze ezúttal is
mindenkinek járt az édesség.
A Koptik úti és a Hajnalcsillag óvodá-

ban sem maradt el a Mikulás üdvözlé-
se, a kiscsoportokban még megille -
tõdötten várták a gyermekek a Tél -
apót, aki néhány kedves történettel
hamar feloldotta a hangulatot. Végül
már a legkisebbek is bátran válogattak
szaloncukrot a Mikulás puttonyából. A
város Télapója azonban ezúttal sem
csak a gyermekekre gondolt, a böl -
csõde és az óvodák mellett termé -
szetesen idén is ellátogatott a fõzõ -
konyhákra, hogy azokat is megjutal-
mazza, akik egész évben a város legif-
jabb lakóiért dolgoznak.

»NN

Úton a város Mikulása
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December 8-án dr. Huszár Pál egy ház -
történész, tanár és mûfordító elõadá sára
telt meg a Kemenesaljai Mûvelõ dési
Központ és Könyvtár Móritz Ga lériája. A
neves magyar egyháztörténésszel való
találkozóra a Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület hagyományos
Közéleti Kávézó-sorozatában került sor,
ezúttal az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület közre mû ködésével. 

Az estet a házigazda személyében Fehér
László, az egyesület elnöke nyitotta meg,
aki röviden bemutatta dr. Huszár Pál élet-
pályáját a közönségnek. A beszámolóból
kiderült, Huszár Pál 1941-ben született
Várpalotán, 1959-ben érettségizett a Lo -
vassy László Gimnáziumban, 1964-ben
diplomát szer zett az ELTE-n, mint történe-
lem-német-orosz szakos középiskolai
tanár. Késõbb Bethlen Gábor diplomáciai
kapcsolatairól írt doktori értekezést. 8 évig
tanított a Thury György Gimnáziumban,
majd a Veszprémi Egyetem Német Nyelv
és Irodalom tanszékének adjunktusa lett.
Mindemellett több mint két évtizedig a
Várpalotai Református Egy ház község
presbitereként, jelenleg pe dig fõgond no -
kaként tevékenykedik. Évek óta tanít a
Pápai Református Teo lógiai Akadémián

egyetemes egyháztörténetet németül.
Hallgatói kéré sére egy-két mûfordítási
kurzust is tartott, amelynek anyagát
könyv formájában is kiadták. Fontosnak
tartja az egyházi iskolák létrehozását és
támogatását, ezért a Dunántúli Re for -
mátus Egy házkerület iskolaügyi tanácsosa.
A bemutató után dr. Huszár Pál az 500
éves reformáció jegyében tartotta meg
elõadását A reformáció Magyaror szágon
mint nemzet megtartó erõ címmel.
– Kétségtelen, hogy ami itt az elmúlt fél
évezredben történt a reformáció jegy-
ében, az mind hozzájárult a nemzet és a
nyelv megmaradásához – han goztatta az
elõadó. – Elég megemlí tenem a magyar
nyelvû istentiszte leteket, a magyar nyel -
vû szentírást, a magyar nyelvû iskolákat,
a magyar nyelvû nyomdákat, melyek
mind összefüggnek a reformációval.
Egyszer találkoztam egy svájci küldött-
séggel a Kárpátalján, akik megkérdezték
tõlem, hogy miben látom az okát annak,
hogy eljutott a reformáció Ma gyar or -
szágra az akkori háborús viszonyok kö-
zött. Az úristen azonban kiválasztott olyan
fiatalokat, akik minden veszélyt vállalva
elmentek Európa nyugati felébe, és aztán
mégis hazajöttek, és vissza hozták a
tudást. Õk azok, akik óriásit lendítettek a

nemzet ügyén. Dr. Huszár Pál elõ adását
sok-sok anekdotával tûzdelte, saját be-
vallása szerint is azért, mivel egykori ta-
nárként maga is jól tudja, hogy általában
ez az, amit egy elõ adásból a hallgatóság
magával visz. Az anekdoták között azon-
ban ott voltak a szakmai tények és követ-
keztetések is a reformáció magyarországi
jelentõsé gérõl, arról, hogy a reformáció a
kultúrán, az iskolarendszeren, a könyv-
nyomtatáson keresztül hogyan vált a ma-
gyarság nemzetmegtartó erejévé. Hiszen
ahogy azt dr. Huszár Pál többször is hang-
súlyozta, annak, hogy ma a Kárpát-me-
dencében ma gya rul beszé lünk, jelentõs
szerep jutott a reformációnak. Dr. Huszár
Pál azzal zárta elõ adását, hogy a refor-
máció nem csak a protestánsok számára,
de minden keresztény felekezet számára
ugyan olyan történelmi jelentõséggel bír,
ezért is olyan fontos, hogy az 500 éves
jubileum alkalmából felelevenítsük annak
elõz mé nyeit, sorsfordító eseményeit és
máig tar tó hatásait. Az elõ adást követõen
az egyesületek elnökei ajándékkal kö-
szönték meg dr. Huszár Pálnak, hogy el-
fogadta meghívásukat, és a celldömölki
közönség számára is megtartotta a re for -
mációt feldolgozó elõadását.

»NÉMETH NÓRA

A reformáció nemzetmegtartó ereje

A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
Celldömölki Csoportja 2017. decem-
ber 8-án 17 órai kezdettel tartotta
évzáró utolsó foglalkozását. A rend -
kívüli közgyûléssé alakult összejöve-
tel megalkotta a tiszteletbeli tagság-
ról szóló határozatát, mely címnek
évente egyszeri adományozási lehe -
tõségét mondta ki. E megtisztelte-
tésre érdemesnek a csoport mun -
káját éveken át segítõ személy vá -
lasztható.

Az egybegyûlteket köszöntõ harang-
szó után a titkári beszámoló követ-
kezett. Az elmúlt év eseményei: a Ki
mit gyûjt? találkozó sikeressége
(máj. 28.), a Nyári Egyetemen való
résztvételük (Kaposváron 6 fõ), a
vándorgyûlés Szé kesfehérváron a
celldömölki csoport részvételével
zaj lott. Szó volt a taglétszám zsugo-
rodásáról is országos szinten. Ennek
ellentételeként a celldömölki közös-
ség létszámban gyarapodott. Emlí -
tésre került kapcsolataik kiszélesíté-

se a honis meret iránti érdek lõ -
dõkkel. Elhunyt tagjaik sírjánál halot-
tak napján gyertyát gyújtottak.
A beszámoló a következõ évben a
Magyar Nemzeti Bank által kibo csá -
tásra kerülõ emlékpénzek ismerte -
tésével zárult. Ezt követõen a meg-
alapított tiszteletbeli cím átadására
került sor, melyet Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár igazgatónõje
vehetett át.
Utána az egyesület elnöke, Dr. Hol -
lósy István „Érmek, jelvények
Celldömölkrõl és környékérõl” címû
elkészült munkájának bemutatása
és a tagság közti szétosztása történt. 
Ezzel kapcso lat ban a mû szerkesz -
tését végzõ Perge Má riának köszön-
ték meg munkáját egy névre szóló
érem átadásával. 
A ren dezvényünk finom vacsorával
és baráti beszélgetéssel zárult,
melynek otthont a Ság hegyen a
Krisztina Csárda adott.

»HJ

Évzáró az éremgyûjtõknél
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése lehe tõ séget biztosít arra,
hogy a Kép viselõ-testület – a Kor -
mány ajánlásának figyelembevéte-
lével – a rendes szabadság kiadásá-
ra igazgatási szünetet rendeljen el a
Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal munkarendjében. 2017. de -
cember 21-én (csütörtökön) de.
8.00–12.00 óráig lesz ügy fél fo ga dás,
a délutáni ügyfélfogadás elmarad.
2017. december 22. napjától 2017.
december 31. napjáig téli igazgatá-
si szünetet rendelt el a Képviselõ-
testület. A téli igazgatási szünet
ideje alatt 2017. december 27-én,
szer dán és 2017. december 28-án,
csü törtökön 9 órától 12 óráig a Hi -
va  talban az ügyintézés ügyelet tar-
tása mellett valósul meg, a többi
idõpontokon a Hivatal zárva tart. 
A téli igazgatási szünet utáni elsõ
ügyfélfogadási nap 2018. január 3.
(szerda). Az ügy félfogadás ezen a
napon a következõ: de. 8.00–12.00
óráig és du. 13.00– 16.00 óráig

FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

Tisztelt Lakosok!
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Nemes kezdeményezésnek lehettek
részesei azok, akik ellátogattak a mû -
velõdési központba november 30-án,
amikor is a Celldömölki Berzsenyi Dá -
niel Gimnázium tanárai és diákjai
együt tes összefogással jótékonysági
mûsort szerveztek Mód Csenge, egy itt
tanuló diák megsegítésére. 

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz Galériáján egy tût nem
lehetett volna leejteni, annyian össze -
jöttek a szülõk, barátok, ismerõsök, se-
gíteni akaró jószándékú emberek, sõt
még a karzaton is fürtökben lógtak,
akiknek nem jutott hely a galérián.
Felemelõ érzés volt tudni azt, hogy
akik ott jelen voltak, mind fontosnak
tartották, hogy segítsenek: szereplõk,
nézõk egyaránt. És hallhattak komoly-
és könnyûzenei elõadást, verset, pró-
zát, láthattak néptáncot, formációs tán-

cot mind-mind az iskola tanárai és
tanulói közremûködésével. Kivételt
csak Csenge példaképe, Mosolyka ké-
pezett, aki video-üzenetet küldött
Csen gének, és ugyancsak video-üze-
netben üdvözölte Csengét és a megje-
lenteket a kislány kedvenc zenekará-
nak, az Ocho Machonak a frontembere,
Kirchknopf Gergõ. Ezután természete-

sen felhangzott az egyik legismertebb
számuk, a Jó nekem a gimnázium
zene karának elõadásában. A záró szá -
mot pedig az összes szereplõ, és min-
den tanár egy emberként énekelte: „A
zene az kell, ami körülölel…” amivel
ünneplõbe öltöztették a jelenlévõk szí-
vét, ami egy darabig meg is marad.

»LA

Alulról jövõ kezdeményezés

Köszönetnyilvánítás
Celldömölk kosárlabda sportjának
segítése a fõ célkitûzése a Keme nes -
aljai Kistérség Egészséges Életmó-
dért Alapítványnak. Ezúton kö szön jük
azon sportszeretõ szurkolóinknak, a
kosáredzéseken, bajnoki mérkõzé se -
ken szereplõ és résztvevõ ifjú spor-
tolóinknak, barátaiknak, szüleiknek,
rokonaiknak felajánlását, akik 2016.
évi adójuk 1%-ával alapítványunk
munkáját támogatták. A felaján -
lásokból befolyt összegbõl rendezzük
a Celldömölki kosárlabda tornákat.
Sportágunk iránti tiszte lettel kérjük
az elõzõ évi támo ga tóinktól és az
újonnan szerzendõ ko sárlabdát sze -
retõ híveinktõl, hogy a nemsokára
aktuálissá váló 2017. évi adóbevallá-
soknál is gondoljanak ránk.
»AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ÉS KÉPVISELÕJE

Celldömölk Születés: Kovács Tibor és
Dénes Renáta Szilvia fia: Tibor, Hor -
váth Zoltán István és Boznánszky
Ágnes leánya: Eszter Panna, Kocsis
Tamás és Kiss Georgina fia: Benett,
Mo gyoróssy Róbert és Szomorkovits
Lilla leánya: Nola, Takács István és
Pozsgai Csilla leánya: Tilda, Varga
Sándor és Baranyai Brigitta leánya:
Lara. Halálozás: Hári Györgyné sz.
Pászthory Mária Magdolna, Berg -
hoffer Tibor, Horváth Béla, Kutasi
Kálmánné sz. Varga Etelka, Csiz ma -
zia Pálné sz Biró Irma, Mórocz Zol -
tán, Balogh Károly, Miklós Károly,
Be ne Viktor, Horváth Józsefné sz.
Var ga Rozália, Somogyi Jenõné sz.
Gerencsér Ilona, Horváth Gyöngyi,
Rádli Mihályné szül. Bagics Anna
Zsuzsánna

Boba Halálozás: Dr. Nagy János Sán -
dor né sz. Mesterházy Éva Jozefa.
Egy há zashetye Halálozás: Németh
Ferenc. Kemenesmihályfa Születés:
Faragó Gyula és Horváth Anita le á -
nya: Zsófia. Kemenessömjén Halá lo -
zás: Õri Sándorné sz. Varjú Lenke.
Kenyeri Születés: Szabó Sándor és
Papp Krisztina fia: Balázs András.
Mersevát Születés: Kövi Gergõ és
Marsai Evelin fia: Noel. Halálozás:
Se   bestyén Józsefné sz. Molnár Má ria.
Nagysimonyi Születés: Józsa Ta más
Péter és Tóth Beatrix fia: Gyula Fe -
renc. Halálozás: Vizkeleti Sán dorné
sz. Németh Margit Ostffy asszony fa
Születés: Harasztovics Róbert és
Dénes Lívia Éva leánya: Emma. Csön -
ge Születés: Horváth Tamás és Hor -
váth Éva fia: Noel.

Anyakönyvi hírek

Megérkezett erdélyi turnéjáról a Soltis Lajos Színház
Megtartotta hagyományos õszi erdélyi
turnéját a Soltis Lajos Színház társulata.
Míg tavasszal a székely népmesékre
épülõ Nap, Hold, Csillagok címû zenés
mesejátékukkal járták Erdély tele pü -
léseit, addig most a Rigócsõr király cí -
mû mesét vitték a határon túlra. 

November 15-én még Keszthelyen a
Balaton Színházban adták elõ a zenés

mesejátékot óvodás közönségüknek,
más  nap azonban már útra is keltek,
hogy 10 nap alatt bejárják az immár ha-
gyományos erdélyi turnéútvonalat. No -
vember 15–26. között 15 alka lom mal,
összesen 3300 nézõ elõtt mutatta be a
kamaratársulat a mesedarabot, mely-
nek Shakespeare Makrancos Katá jára
hajazó története a mese nyelvén tanítja
a gyermekeket örök ér vé nyû igaz sá gok -

ra egy durcás királylány viszontagsága-
in keresztül. Az Ecsedi Er zsébet rendezé -
sé ben színpadra állított darab meg -
tanítja fõhõsét arra, a bölcsességhez és
a megbékélés elnyeréséhez türelme-
sebbé, szerényebbé és önzetlenebbé
kell válnia. A Soltis Lajos Színház ismét
sikert sikerre halmozott erdélyi körútján,
elisme réseket zsebel ve be Erdõszent -
györgytõl egészen Mak   falváig. »NN
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Egyházmegyénk védõszentje, Szent
Már ton Savariában, a mai Szom bat -
helyen született. Tavaly volt születésé-
nek 1700. évfordulója, aminek kapcsán
a 2016-os évet Szent Márton jubileumi
évnek nyilvánította a Szombathelyi
Egyházmegye. Számos program hiva-
tott megismertetni az embereket a
szent alakjával, példaértékû életével,
cselekedeteivel, lelkiségével. Az Ultra -
violák Bábcsoport is erre vállalkozott,
mikor létrehozta a „Krisztus katonája”
címû elõadást. A katonából püspökké
lett Mártont megidézõ darab a hitrõl,
az emberrõl, a hit mögött levõ em -
berségrõl szól, valamint arról a harcról,
melyet folyamatosan vív egymással az
ember lelkéért az ördög és az angyal.
A darab november 26-án este a katoli-
kus kegytemplomban is közönség elé
került. Ennek kapcsán kérdeztük Nagy
Mártát, a bábcsoport vezetõjét.
»Hogy alakult a Márton-darab sorsa a
tavalyi premiert követõen?
– A bábjáték tavaly debütált a Kõbányai

Szent László Templomban rendezett
Templomi Bábjátékos Talál ko zón, azóta
már számos helyen nyerhetett betekin-
tést a közönség a Sul picius Severus
Márton életrajza alapján feldolgozott
misztériumjátékba. A megyei Berzsenyi
Dániel Könyv tár szervezésében elég sok
helyszínen bemutathattuk, valamint he-
lyi, celldömölki szervezésben is. Táj o l -
tunk vele sokfelé, felléptünk falunapo-
kon, egyesületi összejöveteleken, jeles
napok rendezvényein. Számos vidéki
bemutató után a helyi kegytemplom-
ban is bemutathattuk Németh Zol tán

plébános úr foga dókészségének
köszönhetõen. A Már ton-darab csapat -
tagjai a következõk: Könczöl Gergõ, Tóth
Gergõ, Kovács Gyöngyi, Molnár Ist ván -
né, Nagy Márta és Perjési Norbert.
»Jelenleg milyen egyéb darabok van-
nak a bábcsoport tarsolyában?
– A fentiekben felsoroltakon kívül van
még néhány tagja az Ultravioláknak,
akikkel a többi fo lyamatosan futó
elõadásainkat is visszük: Kovács-Dávid
Adél, Finta Zol tán né, Tarczi Szilvia és
Panyi Kitti. Reper toárunkban szem
elõtt tartjuk a Vásári komédiákat, a
székely népmese-feldolgozásokat, lát-
ványos óriásbábos darabjainkat, emel-
lett árnyjátékkal játsszuk a Kis Mukkot,
december lévén pedig mindenhol
népszerû a Mikulás táncunk. Nemrég
startoltak a Csalóka Péter bemutatói,
és természetesen a különféle slágerek-
re összeállított show-elemekkel tarkí-
tott, kedvelt UV- technikás darabjainkat
sem feledjük.

»REINER ANITA

Sikeres és eredményes évet zárt a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár égisze alatt mûködõ Celldö -
mölki Makett Klub. A kilenc éve indult
klub idén is számos vidéki versenyen
mérettette meg magát, amelyekrõl
rangos helyezéseket elhozva öregbí-
tették városunk hírnevét. Emellett pe-
dig hazai pályán természetesen meg-
rendezték immár hagyományosnak
mondható, saját szervezésû kiállításu-
kat és versenyüket. 

A hat nagy hazai (Szolnok, Mosonma -
gya róvár, Pápa, Zalaegerszeg, két bu-
dapesti) és egy külföldi (Pozsony)
versenyrõl összesítve 14 arany érem -
mel (ebbõl négy mesterfokozatú), öt
ezüsttel, valamint négy bronzzal tértek
haza a csapat tagjai. A két budapesti
verseny közül az egyik az idén elsõ al-
kalommal megrendezett PSMK Makett
Kupa volt, ahol az egyéni munkák ka-
tegóriájában számos aranyérem került
a celli makettosok birtokába, emellett
pedig az ország nyolc makettklubja
versenyében is a legjobbnak bizonyul -
tak, és hozták el az elõkelõ elsõ helye-
zést. A rangos rendezvényen még Gé -
czy Péter elnyerte a „Best of repülõ”,
Géczy Zoltán pedig a „Best of show”
különdíjat. 
A jövõrõl szólva a celli klub tagjai el-
mondták: immár kilencedik alkalom-

mal rendezik meg május közepén a
Celldömölki Makett Kiállítást és
Versenyt, ami az eddigi évekhez ha -
son lóan biztosan nagy érdeklõdésre
tart majd számot, ugyanis a vidéki
versenyzõk évrõl évre szívesen jönnek
városunkba, hiszen a házigazdák min -
dig gazdag kísérõprogramokkal, jó
han gulattal és vendégszeretettel vár-
ják ide makettes társaikat. A jövõre
nézve további nem titkolt cél egy
nemzetközi makettezõ szervezethez

való csatlakozás, ami által egy-egy ver-
seny kapcsán külföldi makettezõket is
Celldömölkre lehetne csábítani, és még
távolabbra vinni a város hírnevét. A
celli makettesek a vidéki versenyekre
rendszeresen visznek a városunkat, a
Ság hegyet promotáló reklámanyagot,
némi sághegyit, mindezekért köszöne-
tet mondanak támogatóiknak, vala-
mint a klubjuknak helyet adó intéz -
ményként a mûvelõdési központnak. 

»REINER A.

Éremesõ a maketteseknél – összegzõ évértékelõ 

Krisztus katonája – Bábjáték Szent Mártonról a templomban

A CSAPAT TAGJAI (BALRÓL JOBBRA): HORVÁTH PÉTER, TÓTH ATTILA, BERTALAN BALÁZS, GÖNYE ATTILA, HORVÁTH GÁBOR, DÁVID ZSOLT, GÉCZY
PÉTER, SIPOS GYULA, ULICSKA GÁBOR, TAKÁCS KRISZTIÁN, GÉCZY ZOLTÁN
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Kizmanné dr. Oszkó Marianne (1957–2017)
Általános és középiskolai tanulmányait
Celldömölkön végezte, majd 1982-ben
diplomázott az ELTE Állam- és Jogtu -
dományi Karán. 
1987. október 30-i bírói kinevezése
után kezdte meg hivatása gyakorlását
a Pesti Központi Ke rületi Bíróság Va -
gyonjogi Csoport já ban. Magas szintû
szakmai tudása, lelkiismeretes munká-
ja, kötelességtudata és példás mun ka -
fegyelme folytán a Fõvá rosi Bíróság,

majd 2003-ban a Fõvárosi Ítélõtábla ta-
nácselnöke lett. Munká jának elismeré-
seként miniszteri köszöntést kapott,
2014-ben pedig az Or szágos Bírói
Tanács a „Kúria címzetes bírája” címet
adományozta neki. Barát ságos, köz vet -
len természete folytán könnyû volt
együtt dolgozni vele, kollégái elismer-
ték és tisztelték. 
Hivatását alázattal, de határozottan és
pártat la nul végezte. Meggyõzõdése

volt, hogy a jó teljesítményt csak egy -
mást elfo gadó és segítõ, egymás szak-
mai tudását, adottságait, bírói tisz tes -
ségét elis merõ munkával lehet elérni.
Harminc éves bírói pályája véglegesen
lezárult, de szakmai és emberi tisztes-
ségével, munkaszeretetével, segítõ -
kész ségével, a betegsége során tanúsí-
tott emberi magatartásával örökre pél-
dát mutat. 
Nyugodjon békében!
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„Karácsony van…
örüljetek emberek,

földre szállt a szeretet…”
Tisztelettel várjuk Önt és kedves Családját, 

2017. december 18-án, hétfõn du. 17.30-kor

az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
Kamaratermébe

Karácsonyi hangversenyünkre
közremûködnek az iskola tanulói, tanárai

A koncert hangulata kísérje Önöket Advent
hátralévõ napjaiban.

Kívánunk Önöknek, szeretteik körében
eltöltendõ áldott Karácsonyt és egészséget

hozó, békés, boldog újesztendõt.
ÁDÁM JENÕ ZENEI ALAPFOKÚ

MÛVÉSZETI ISKOLA TANTESTÜLETE
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A CVSE és a környezõ középiskolák, ill.
egyesületek U-15-ös és U-16-os kor-
osztályú csapatainak felkészülését
segítõ kosárlabdatornát rendeztünk
november 25-én az Alsósági Sport csar -
nokban. 

A határidõre 8 csapat nevezése érke-
zett, végül a Répcelaki VSZK visszalé-
pése után 7 csapattal készítettük el a
kupa sorsolását, amelyen új szerep lõ -
ként a Keszthelyi VSZK együttesét üd-
vözölhettük. A két korosztály között
hamar kiütközött a különbség és a leg-
jobb négy közé az U-16-osok kerültek.

A rájátszás során, majd a III. és az I.
helyért lejátszott meccsek már kemé-
nyedtek, nagy küzdelmek alakultak ki.
Alapítványunknak a legjobban tet szett
az elsõ helyért vívott mérkõzés, ame-
lyen fiaink szép és mutatós játékkal 8
ponttal dobtak többet, mint az ellen -
felük és meggyõzõen, biztosan nyerték
meg a tornát.
A végeredmény: 
I. Celldömölki Ber zsenyi Gimnázium
(CVSE I. csapata)·
II. Keszthelyi VSZK 
III. Balatonfûzfõ A.K.
IV. Bolyai Gim názium Szombathely.

A részvevõ csapatok edzõinek elismeré-
sét váltotta ki a torna szervezése, rende-
zése, a vendéglátás és a bírók reális já-
tékvezetése. Kérték és ígérték is a kö -
vet kezõ hasonló korosztálynak ren de -
zendõ kupára a meghívást. A kupa nap-
ján a megszokotthoz hasonló, de kicsivel
nagyobb számú szurkoló jött el, akik lel-
kesen biztatták fiainkat és örültek a si-
kerüknek. Szurko lá sukkal növelték fiaink
játékerejét, se gí tették õket a gyõ ze lem -
hez, a szer ve zõk köszönetüket fejezik ki
és várják õket a következõ kupára.
»KEMENESALJAI KISTÉRSÉG EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT

ALAPÍTVÁNY KÉPVISELÕJE

Beszámoló a VIII. K-4 Kosárlabda Kupáról

Celldömölkön a Kossuth u. 16.
sz. alatt 2. emeleti 35 m2-es
lakás 2018. február 1-tõl min.
1 évre kiadó Lakbér: 76.000,-
Ft/hó 
Telefon: +36 70 9412077.

» APRÓHIRDETÉSKedves Olvasóink!
Következõ lapmegjelenés 2018.
január 12-én, pénteken várható. 
Minden kedves Olvasónknak 
áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk!

»A SZERKESZTÕSÉG



A már december elejére átcsúszott
Rábapaty-Kõszeg ötödik fordulóból el-
maradt döntetlennel lett teljes a tabel-
la, mégsem ennek a két csapatnak ki-
osztott egy-egy pont bolygatta fel a ta-
bellát, hanem a szövetség által lenullá-
zott Vasszécseny esete. A Bozsik prog -
ramban többszörösen ki nem álló U 7-
11-es csapatai miatt sújtották pontel vo -
nással a felnõtt csapatot, ami szinte
biztossá teszi, hogy egy idény elsõ osz-
tályú tagság után ismét a másodosz-
tályban találja magát a követ kezõ sze-
zonban majd a kis település szimpati-
kus csapata. Ez az eset ismét ráirányít-
hatja a figyelmet arra a nem kis prob -
lémára, ami egy megyei elsõ osztályú
csapatot „sújt” a túlzott meny nyi ségû
utánpótlás csapat fenntartási köte le -
zett ségével. Nem feltétlenül, sõt nem
feltétlenül anyagi okokra vezet hetõ
vissza ez a probléma, hanem egy sze -
rûen demográfiai és azon belül pedig
arra, hogy kiszélesedett a paletta, ha
valaki sportolni, mozogni akar. Ma -
gyarul kevesebb a gyereklétszám, és
 azon belül is kevesebben választják
magát a focit, ha sportolni akarnak.
Valamint itt kell megemlíteni szerintem
az akadémiák elszívó hatását is, fõleg
egy-egy akadémia közeli település ese-
tében. Úgyhogy nem azon kell csodál-
kozni, hogy Vasszécsenyben nem tud-
ták kiállítani a hét, kilenc, tizenegy éves
korosztályú utánpótlás csapataikat, ha-
nem azon, hogy a többi településen
hogyan tudják. De ennyi kesergés után
elemezzük egy kicsit a tabellát más
szempontok szerint is. Két csapat na -
gyon elment a többiektõl, az élen álló
hibátlan teljesítményt nyújtó Sárvár rá-
adásul a második helyen álló csapa -
tunktól is önerõbõl behozhatatlan tá-
volságra került. A harmadik helyért lesz
inkább nagy küzdelem a tavasszal, ma
akár öt-hat csapat is odaérhet még er-
re a helyre, nem beszélve most azok-
ról, akikben a jó teljesítmény ben ne
maradt õsszel (Vép, Király), de tavas-
szal akár meg is táltosodhatnak játékos
állományuk alapján. Két patinás városi
csapat a Kõszeg és a Vasvár tavasszal a

kiesés rémétõl nem lesz fenyegetve,
talán ez elég lesz ahhoz, hogy régi
fényükbõl valamit visszahozzanak a je-
lenbe. A két, esetleg három kiesõ
helybõl egy foglalt, ha más okból nem,
akkor amiatt, hogy a pontelvonások
folytatódhatnak, a további helyre, he-
lyekre három csapat közül juthat valaki,
vélhetõen nem a tavalyi negyedik he-
lyezett Rábapaty lesz az, aki oda is jut.
Ha belemélyedünk a tabella további
elemzésébe, akkor láthatjuk, hogy pél-
dául hazai pályán két csapat maradt
veretlen, értelemszerûen a Sárvár és
örvendetes módon a Celldö mölk. Há -
rom csapat nem szerzett egy pontot
sem idegenben: ezek a Vasvár, a Rába -
paty és az Ikervár. Van, akit zavar a ha-
zai környezet és van, akit láthatólag
motivál, a Vasvár például az összes
pontját ugye otthon szerezte, ezzel
egyébként a hazai tabellát tekintve a
harmadik helyen állna. A Vép és az
Egyházasrádóc pedig pont fordítva, ide -
genben több pontot gyûj tött, mint a
hazai megszokott környezetükben. Ér-
dekes a félidei eredményeket összeha-
sonlítani a végered ménnyel, ebbõl né-
mileg egy csapat szellemi és fizikai
kondíciójára lehet következtetni. Nos,
jellemzõ különbséget mutat a második
félidei eredményessége a Sárvárnak,
akiknek kilenc ponttal kevesebbje len -
ne, ha egy félidõs lenne egy meccs, ha-
sonló ehhez a teljesítményhez a Szent -
gott hár dé és a Vépé, tehát ezek a csa-
patok viszonylagosan gyengébben kez-

dik a meccset. Fordítva, a jobb kezdés
után erõsen visszaestek a második
félidõ ben a vasváriak és az ikerváriak, a
celliek esetében gyakorlatilag már az
elsõ félidõben eldõlt a mérkõzés dicsé-
retes módon általában a javunkra. Egy
mérkõzésen 3,9 gól a szokványos, a
legkevesebb gól a hetedik fordulóban
esett, szám szerint 19, ami 2,4-es átlag,
a legtöbb pedig a záró fordulóban esett
a maga 41 góljával, ami 5,1 gól per
mérkõzés. Egyébként a megyei góllövõ
listát remek teljesítménnyel csatárunk,
Németh József vezeti 16 góllal, kilenc
fordulóban volt eredményes, egy mecs-
csen elért legtöbb gólja az Ikervár elle-
ni öt gól. A sárga lapokat tekintve a
legszínesebb forduló a hatodik volt 44
darabbal, ami meccsenként 5,5 figyel-
meztetés, a legtöbb piros pedig az ötö-
dik fordulóban villant a hat esettel. Vé -
ge zetül még egy celli eseményrõl kell
beszélnünk, december 2-án és 3-án a
JUFA nagy mûfüves pályáján került
megrendezésre a Megyei Amatõr válo -
ga tottak regionális tornája, Gyõr, Vas,
Zala, Komárom és Veszprém megyék
között. A felsorolás az elért helyezések
sorrendjében történt, de nem csak én
lõttem le a poént, hanem a csapatok
is, mert rögtön az elsõ for dulóban
került lejátszásra a Gyõr–Vas találkozó,
és mint késõbb kiderült, a gyõriek 2-1-
es gyõzelme a torna gyõ zelmet is je-
lentette egyben számukra. A CVSE-t
négy játékos képviselte, Orosz Norbert,
Enyingi Márk, Németh József és Piri
Balázs személyében, utóbbi három gól-
jával a megyei válogatott legeredmé-
nyesebb játékosa is lett. »DOTTO

13

Új Kemenesalja  »  2017. 12. 15. »  S P O R T

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ot tó,
Far kas Gá bor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria, Vajda Zsuzsa,
Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Cell dö -
mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOM DA:
Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat lan hét pén -
tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat
kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Búcsú az õszi idénytõl

Név M GY D V LG KG P
1. Sárvár 15 15 0 0 54 6 45
2. Celldömölk 15 12 2 1 47 9 38
3. Répcelak 15 8 4 3 20 15 28
4. Körmend 15 8 2 5 36 17 26
5. Jánosháza 15 8 2 5 27 31 26
6. Szentgotthárd 15 8 1 6 22 23 25
7. Lukácsháza 15 7 4 4 28 26 25
8. Egyházasrádóc 15 7 1 7 30 26 22
9. Király SZE 15 6 2 7 30 30 20

10. Vép 15 6 2 7 21 25 20
11. Kõszeg 15 5 2 8 25 36 17
12. Vasvár 15 5 1 9 35 37 16
13. Rum 15 3 1 11 16 32 10
14. Rábapaty 15 2 2 11 17 48 8
15. Ikervár 15 2 1 12 25 61 7
16. Vasszécseny 15 4 1 10 30 41 0 (-13)
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




