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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

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

OSB GIPSZKARTON 
Fa-Gyulától!

OSB 8 mm-es 3950 Ft/tábla
OSB 10 mm-es 4290 Ft/tábla
Kapható még12,15,18 mm vastagságban.

Gipszkarton normál 1190 Ft/tábla
Kapható impregnált és tűzgátló kivitelben is.

Bitumenzsindely akció!
Hódfarkú zsindely 

vörös, barna 1690,-Ft/ m2

Bitumenes hullámlemez 2695 Ft /tábla
Kátránypapírok, tetõfóliák, párazáró fóliák,
takarófóliák nagy választékban kaphatók.

Isover, Knauf,  hõszigetelõ anyagok szuper áron!

Az akció szept. 30-ig vagy a készlet erejéig tart.
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Tanévkezdés Celldömölk oktatási intézményeiben
Ilyenkor szeptember elején, amikor a
költözõ madarak elrepülnek, minden
kis- és nagyobb diák iskolába ké -
szülõdik és indul. Hogyan, milyen ter-
vekkel indítják a tanévet a celldömölki
iskolák? – errõl készítettünk körkérdést.

Celldömölki Városi Általános Iskola és
Alsósági Tagiskola
A tanév összesen 750 fõvel indult. 28
osztály kezdett a székhelyen, 8 az alsó-
sági tagiskolában, 1 a kenyeri telelep -
helyen. 53 elsõs kezdte meg a tanévet
Cell dömölkön, 18 Alsóságon, 6 Kenye -
riben. A tanév elsõ napján minden tanu-
ló ingyenesen megkapta a tankönyvcso-
magját. A tavalyi évhez ké pest a kö -
vetkezõ személyi változások történtek: a
szék hely-intézménybõl 4 kolléga nyug -
díjba vonult, a tagiskolából 1 kolléga új
munkahelyen kezdte a tanévet. Pót lásuk
megtörtént, a szakos ellátottság teljes
maradt. A munkaterv kidolgozása folya-
matban van. Az EFOP-4.1.2-17-2017-
00095 pályázati forrásból várhatóan eb-
ben a tanévben megindul a székhelyen
sportudvar és szaktantermek kialakítása,
a tagiskolában a természettudományos
tanterem és az udvari játszótér építése.
Az intézmény hagyományos rendezvé-
nyeit az idén is megtartja, melyekre
tisztelettel várják a szülõket. 2019 orszá-
gos emlékév lesz Eötvös Loránd halálá-
nak 100 éves évfordulója tiszteletére,
melyet szintén megünnepelnek. A Ha -
tártalanul pályázatok révén a 7. évfolya-
mos tanulók eljuthatnak Kárpátaljára,
Erdélybe és Felvidékre. A következõ or -
szágos kez deményezésû témaheteken
vesznek részt: Pénz 7, Digitális témahét,
Fenn tarthatósági témahét. Továbbra is
meg tartják hagyományos iskolai pro jekt -
jeiket: Kemenesalja õszbe öltözik, Ad -
vent, Ép testben ép lélek, Környe zet vé -
delem, Celldömölk, a város, ahol élünk.

***
Szent Benedek Katolikus Általános

Iskola
Az intéz mény az új tanévben 14 osz-
tállyal, 300 tanulóval indult. Az elsõsök
36 fõvel, két osztályban kezdték meg a
tanévet. Az osztályok számának növe -
kedésével bõvült a tantestület létszá-
ma is. Augusztusban elindult az új isko -
laépület bõvítésének utolsó szakasza,
amelynek várható befejezése tavasszal
lesz. Itt további osztálytermek, vala-
mint egy nagyobb és egy kisebb torna-
terem készül. Ehhez a beruházáshoz
eszközfejlesztés is kapcsolódik, új bú-
torzattal, informatikai és sporteszkö-

zökkel. Az új iskolaépület mögött kiala-
kítanak egy játszóudvart és egy kisebb
méretû mûfüves pályát. Az iskola fenn-
állásának 25 éves jubileumára készül-
nek, az ünnepi programot tavaszra ter-
vezik. Szintén ekkor kerül sor az új is-
kolaépület átadására. A 7. osztályosok
az idén is részt vesznek a Határtalanul
pályázatban. Ennek keretében Felvi -
dék re utaznak az õsszel. Emellett ter-
mészetesen az év közben adódó pá -
lyázati lehetõségeket is igyekeznek ki-
használni. 

***
Tanévkezdés a zeneiskolában
Idén 180 körül számítanak a zeneisko-
lában beiratkozókra a tavalyi 184-hez
képest. A pótbeíratásra szeptember 3-
tól folyamatosan, 9-16 óráig van
lehetõség. Az intézményben fafúvós,
réz fúvós, billentyûs, akkordikus (ütõ,
gitár) vonós, magánének tanszakokon
tanítanak. Tanított hangszerek: furulya,
fuvola, klarinét, kürt, trombita, ütõ -
hangszer, gitár, cselló, hegedû, zongo-
ra, szintetizátor. Az alsósági tagiskolá-
ba fúvóstanár jár ki, ott furulya és réz-
fúvós hangszerek tanulására van lehe -
tõség, valamint a tagiskolai szolfézs
órák is a sági iskolában lesznek. A
személyi változásokat illetõen távozott
a nevelõtestületbõl Joó Nikoletta (fu-
vola) és Páll Eszter (zongora), helyet-
tük Lukács Krisztina (fuvola) és Kiss
Gergõ (zongora) fog tanítani. A tárgyi
feltételek elégségesek, ami a hang -
szer ellátottságot jelenti, a fenntartó tá-
mogatásával több millió forint érték-
ben rendelhettek tavaly hangszereket,

amelyeket várhatóan szeptember fo-
lyamán fognak megkapni, ezen kívül
biztosítottak keretet hangszerfelújítás-
ra is. Az épület felújítására, elkerül -
hetetlen ál lag megóvására (tetõ, nyílá-
szárók, pince) továbbra sincs kilátás. A
zeneiskola életében a következõ jeles
események lesznek: minden hónap
utolsó szerdáján növendékhangver-
seny, zenei vi lágnapi hangverseny (ok-
tóber), Ad ven ti hangversenyek, Kará -
csonyi Hangver seny, Ádám Jenõ Nép -
daléne kes verseny (dec. 14.), felkéré-
sek alapján szereplések a város ren-
dezvényein (kiállítás, ünnepségek stb.)
Magyar Mû vészetoktatás Napja Sár -
váron. Hang szeres tanulmányi verse-
nyek (Sis trum Versenyek Szombat hely,
Ifjú Mu zsi kusok Fesztiválja Gyõr,
Rézfúvós Ver senyek Veszprém, Regio -
nális Hang szeres Ver seny Pápa.

***
Tanévkezdés a szakképzõben
A Szombathelyi Mûszaki SZC Eötvös
Loránd Szakgimnáziuma és Szakközép -
is ko lájában a 2018/2019. tanévet 180
fõ diákkal, 21 fõ fõállású pedagógussal
kezdték meg 12 osztályban (négy
szak gimnáziumi, hét szakközépiskolai
és egy technikusi). A 9. évfolyamon
egy szakgimnáziumi (informatika és
ügyvitel ágazat) két szakközépiskolai
(cukrász–pék; ipari gépész–asztalos)
osz tály indul. Az osztálylétszámok átla -
gosan 22 fõsek. Az elõzõ tanévben
szakmai tantárgyból érettségizett diá-
kok maradtak az ún. 13. évfolyamon.
Õk a korábbi szakmai tanulmányaik be-
számításával egy év alatt vendéglátás -
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szervezõ-vendéglõs, valamint informa-
tikai rendszergazda végzettséget sze-
rezhetnek. Az iskolakezdéshez szüksé-
ges tárgyi feltételek adottak. A nyár fo-
lyamán megszépült az iskola környeze-
te, elvégezték a legfontosabb karban-
tartási, kisebb festési munkálatokat. Az
informatikai eszközbeszerzések folya -
matban vannak. A nevelõtestületben a
következõ személyi változások történ-
tek a tanév végén: két kolléga nyugdíj-
ba vonult, további két kolléga más in-
tézményben folytatja munkáját. Ven -
dég látás szakmai tantárgyak, valamint
testnevelés tantárgy oktatására vettek
fel pedagógusokat, valamint óraadó
kollégák, iskolatitkár, pedagógiai asz-
szisztens és heti egy alkalommal szoci-
álpedagógus segíti az oktató-nevelõ
munkát az idei tanévben. Az iskola ed-
digi hagyományait követve meghatá-
rozó rendezvények lesznek: nyílt nap,
gólyaavatás, szalagavató, diáknap, va-
lamint a ballagás. Az áprilisban meg -
rendezésre kerülõ „Szakmák éjszakája”
programhoz is csatlakoznak várhatóan.
Az idei tanévben az iskola névadójára,
Eötvös Lorándra halálának 100. évfor-
dulóján országos rendezvénysorozat
keretében számos programmal emlé-
keznek, melyhez az intézmény is csat-
lakozni kíván. Ezen kívül szeretnének
részt venni a tanév helyi rendjében
meghirdetett, projektoktatást lehetõvé
tevõ témaheteken, mint például a
Pénz7, vagy a digitális témahét. A he-
lyi és környékbeli általános iskolák di-
ákjaival és pedagógusaival folytatni
kívánják a pályaorientációt elõsegítõ
„Kicsi Szaki Programot”, valamint kihe-
lyezett technika órák megtartására is
lehetõséget biztosítanak tanmûhe -
lyeik ben. A Szombathelyi Mûszaki
Szak képzési Centrum „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése”
a GINOP-6.2.3-2017-00029 azonosító
számú pályázat keretében közel 550
millió Ft támogatást nyert, melyet a
centrum 8 tagintézménye használhat
fel. A program kiemelt célja a végzett-
ség nélküli iskolaelhagyók számának
csökkentése, a szakképzés eredmé-
nyesebbé tétele, az iskolai teljesít-
mény növelése. A projekt megvalósítá-
sa során a lemorzsolódással veszélyez-
tetett diákok kiscsoportos – 4-6 fõs –
foglalkozások keretén belül segítséget
kapnak a tanulói készségek és képes-
ségek egyéni igényeken alapuló fej-
lesztéséhez. A pedagógusok módszer-
tani továbbképzéseken vesznek majd
részt. Ezeken felül prevenciós, egész -
ségmegõrzõ, mentálhigiénés, felvilá-
gosító, valamint intézményi szintû pá-
lyaorientációs tevékenységek kerülnek

bevezetésre. A szabadidõ hasznos el-
töltését támogató programokon törté -
nõ részvételre is lesz lehetõség, és vál-
lalkozói készség fejlesztését támogató
tevékenységek is megvalósulnak. Tag -
in tézményi szinten számítógépek, tab-
letek, projektorok beszerzésével bõvül
az eszközpark. A közeljövõben Celldö -
mölk Város Önkormányzata 240 millió
Ft-os pályázati forrásának köszönhe -
tõen megvalósulhat az iskola épüle t -
energetikai korszerûsítése, azaz az
intézmény homlokzati hõszigetelése és
nyílászáróinak cseréje.

***

Tanévkezdés a gimnáziumban
Mintegy 250 tanulóval és 10 osztállyal
indult az új tanév a gimnáziumban. A
9. évfolyamon két párhuzamos osztály
mûködik emelt idegen nyelvi és emelt
humán képzéssel, valamint általános
gimnáziumi csoporttal. Az új tanév lé-
nyegesen jobb feltételekkel indult a
korábbiakhoz képest: legjelentõsebb
változás a Sárvári Tankerületi Központ
EFOP-4.1.3-as pályázatának keretében
történõ beruházás, mely közel 92 mil-
lió forint értékben valósult meg két
szakaszban. Az elõzõ tanév végén át-
adásra került az atlétikai pálya, a tanév
kezdetére pedig befejezõdik az épület
belsõ felújítása, amely magában fog -
lalja a közlekedõk és tantermek, vala-
mint a tornaterem padlóburkolatának
felújítását, esetleges cseréjét, a torna-
terem festését, egyéb falfelületek javí-
tását. A Tankerületi Központ saját for-
rásból további két tanterem teljes fes-
tését finanszírozta. A pályázat kere -
tében felújították a tornaöltözõket is.
Ugyancsak ebbõl a forrásból beszerzés-
re kerültek könyvtári polcok és egy
újraélesztõ készülék is. Ezzel az utóbbi
évtizedek legjelentõsebb fejlesztésére
került sor az iskola épületén belül, így
jelentõsen javulhat a tanulók komfort -
érzete. Digitális kompetencia fejleszté-
se jegyében a Klebelsberg Központ
EFOP 3.2.4-16-os pályázatának köszön -
hetõen még az elõzõ tanév végén
min den pedagógus jó minõségû lapto-
pot kapott személyes használatra, en-
nek folytatásaként pedig új WiFi háló-
zatot építettek ki a nyáron az isko -
lában. A késõbbiekben a pedagógusok
ehhez kapcsolódó továbbképzéseken
vesznek részt. Szintén központi forrás-
ból kap az iskola egy Yamaha P115
márkájú digitális zongorát állvánnyal
együtt az ének-zene oktatás feltételei-
nek javítása céljából. A nevelõtestület
stabil, nem távozott senki. Kisebb szer-
vezeti változás lesz, hiszen az új tanév-
ben két igazgatóhelyettessel dolgoz -

nak tovább. Egy pályakezdõ pedagógus
kezdi hivatását az iskolában, összesen
22,5 álláshelyen 23 kinevezett tanár
dolgozik. A munkát várhatóan az idén
is 4 óraadó, illetve áttanító tanár segíti
rajz és mûalkotások elemzése tan -
tárgyból és idegen nyelvekbõl, továb-
bá informatikából. A tanárok leterhelt-
sége nem egyenletes, az országosan is
hiányterületnek számító informatiká-
ból, fizikából, matematikából, test ne -
velésbõl túlórákra is szükség lehet.
A tanév iskolai szintû tervezése a tan-
testület közös feladata, s ez a tanévet
megelõzõ értekezletek, megbeszélé-
sek keretében történik. Igazodnak az
országosan meghatározott idõpon tok -
hoz, programokhoz, emellett pedig
ápolják saját hagyományaikat is. A
fõbb gimnáziumi események sorában
jelentõsebb változás, hogy a szalag -
avatót ezúttal az õszi idõszakra terve-
zik.  Az intézmény újabb Erasmus-pá -
lyázatot nyert, így a következõ két esz -
tendõben ismét lesz lehetõsége az itt
tanulóknak arra, hogy külföldi csere-
programban vegyenek részt. Az “Old
roots, new stories” címû projekt során
a három évvel ezelõtt megismert né-
met, olasz, spanyol iskola diákjaival
dolgozhatnak együtt a tanulók, ezúttal
is angol nyelven.
Elbírálás alatt van két Határtalanul! pá-
lyázat, pozitív döntés esetén újabb 80
diák ismerkedhet Erdély nevezetessé-
geivel, kultúrájával, történelmével, és
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Azon háztartások, akik sem az egye -
temes szolgáltatást igénybe vevõ la-
kossági földgázfogyasztók részére biz -
tosított téli rezsicsökkentésrõl szóló
37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem
a fûtési célú távhõszolgáltatást igénybe
vevõ lakossági felhasználók részére
biztosított téli rezsicsökkentésrõl szóló
39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alap-
ján nem részesültek támogatásban,
2018. október 15-ig jelenthetik be erre
igényüket.

Amennyiben az Ön háztartása a fenti
feltételeknek megfelel, az alábbi
igény bejelentõ lapot kitöltve szíves-
kedjenek leadni a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal 111. vagy 118.
számú irodában, továbbá postai úton
megküldeni a Hivatal 9500 Celldömölk
Város háza tér 1. címére úgy, hogy az
leg késõbb 2018. október 15-ig meg ér -
kezzen, a határidõ jogvesztõ, az azt
követõen beérkezett igénybejelenté -
seket nem áll módunkban befogadni.

A vonatkozó kormányhatározat alapján
a támogatás kizárólag természetben
vehetõ igénybe, az a fûtõanyagra vo-
natkozik és nem tartalmazza az egyéb
például szállítási vagy darabolási költ-
ségeket. 
Fontos! Aki részesült már támoga -
tásban (gáz, távhõ számlából) az már a
kérelmet ne nyújtsa be!
A kiválasztott tüzelõanyag a késõbbi -
ek ben nem változtatható!

»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ

Igénybejelentõ nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követõen szükségessé váló további intézkedésekrõl szóló
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

Alulírott,
Név: ………………………………………................. Születési név: ………………………………..................................
Szül.hely, idõ: …………………….................., ...
Anyja neve:…………………………………......
Lakóhely:
irányítószám:  település:……………………...................... 
közterület neve:……….………..……….......... közterület jellege: …..………… házszám: … 
épület: … lépcsõház: … emelet: … ajtó: …
Tartózkodási hely:
irányítószám:  település:……………………..................... 
közterület neve:……….………..……….......... közterület jellege: …..………… házszám: … 
épület: … lépcsõház: … emelet: … ajtó: …
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követõen szükségessé váló további intézkedésekrõl szóló
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentõ lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõfûtõanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbe-
ni támogatására.
Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás) címe:
Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja sze-
rint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek közössége.
irányítószám:  település:……………………...................... 
közterület neve:……….………..………........ közterület jellege: …..………… házszám: … 
épület: … lépcsõház: … emelet: … ajtó: …
A juttatás igényelendõ formája (megfelelõ rész aláhúzandó):
tûzifa szén propán-bután palackos gáz propán-bután tartályos gáz
fûtõolaj pellet/brikett
Büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási idõszakában bekövetkezõ fo-
gyasztásnövekedés finanszírozását segítõ 12 000 forint összegû juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevõ
lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésrõl szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fûtési
célú távhõszolgáltatást igénybe vevõ lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésrõl szóló 39/2018. (III. 12.)
Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplõ háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenõrzése
céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplõ ház-
tartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.
Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenõrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenõrzést semmilyen formá-
ban nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenõrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszûnik.
A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplõ személyes adataimat, a bejelentés szerinti
érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele
jogszerûségének ellenõrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz
kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenõrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási
szervtõl, illetve az illetékes közmûszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje. 
Az adatkezelésa természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen ada-
tok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul. 
Kijelentem, hogy az igénybejelentõ nyilatkozathoz a www.celldomolk.hu oldalon olvasható adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.
Kelt ……………., 2018. …………………….

………………………………
Igénybejelentõ aláírása

Bõvül a téli rezsicsökkentésben részesülõk köre
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A Mária Út Egyesület az idei évben au-
gusztus 25-én szervezte meg az 1Úton
zarándoknapot. A nemzetközi zarán-
doknap a Mária Út teljes szakaszán,
összesen csaknem 1400 km-en halad-
va Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken,
Délvidéken és Magyarországon évente
közel 10 ezer embert mozgat meg,
minden évben egy újabb nemes célt
tûzve ki maga elé.

A résztvevõk imáikat az idei évben az
édesanyákért ajánlották fel. Az 1Úton
Celldömölköt is érintõ szakasza a kiscelli
zarándoklat, mely Csényétõl Celldö -
mölkig tart, és egy körülbelül 30 km-es
távolságot jelent. A zarándokok kora
reggel a Nepomuki Szent János temp -
lomtól indultak Csényébõl, majd Sár -
váron, Sitkén és Mesterin keresztül, dél-
után öt óra körül érkeztek meg Cell -
dömölkre a Romtemplomhoz. Az idei,
ötödik Mária-zarándoklat érdekessége,
hogy a gyalogos és kerékpáros szaka-
szok mellett több babakocsis szakaszt is
hirdetett, ezzel is erõsítve az idei év
mottóját, „1Úton az Édesanyákért!”
Szom bat este hat órakor a Nagy bol-
dogasszony templomban szent mi sével
zárult a celldömölki zarándoklat. A cere-
mónia a zarándokok köszöntésével vet-

te kezdetét, akiknek az egyház elisme-
réssel adózik a nemes cselekedetért. A
szentmisét dr. Németh Norbert egyete-
mi lelkész, a Szombathelyi Egyház me -
gye pasztorális helynöke celebrálta, aki
kiemelte, milyen fontos a közös cél, és
a közös cél érdekében történõ összefo-

gás. Hangsúlyozta az édesanyák fon -
tosságát, hiszen õk azok, akik a legkö-
zelebb kerülhetnek a teremtés csodájá-
nak megtapasztalásához. Éltette az
édesanyákat és a leendõ édesanyákat,
remélve, hogy hivatásuk mindig elnye-

ri majd a méltó megbecsülést, hiszen az
õ szerepvállalásuk a jövõ záloga. A za-
rándoklat fontosságát hangsúlyozták a
rendezvény fõvédnökei is, Erdõ Péter bí-
boros és Novák Katalin család- és ifjú -
ságügyért felelõs államtitkár. A zarán-
dokokhoz szóló üzenetükben hangsú-
lyozzák, a zarándoklat közösségteremtõ
alkalom, mely során nem kizárólag az
úti cél a lényeg, hanem az út maga.

Olyan közösség teremtõ esemény, ahol
az emberek egy nemes célért nemes
eszközzel tudnak tenni. Az ünnepi
szent misét a kegytemplom melletti te-
rületen agapé zárta a celldömölki ön-
kormányzat felajánlásából. »NÉMETH N.

Az édesanyákért zarándokoltak

VulcanRun – akadályfutás a Ság hegyre
2013-ban jelentek meg Magyarorszá -
gon az elsõ akadályfutó versenyek,
egybõl óriási népszerûségre szert téve
a profi és a hobbisportolók körében.
Ma már szinte minden héten rendez-
nek hasonló megmérettetéseket az or-
szág valamely pontján, most, szeptem-
ber 1-jén Celldömölk is házigazdája le-
hetett egy ilyen kezdeményezésnek. 

Több mint 200 versenyzõvel rajtolt el
szombat délelõtt az 1. VulcanRun terep-
akadályfutó verseny. A megmérette-
tésre már hetek óta készült a szer vezõ
Honvéd Ezüst Nyíl Egyesület Military
Survival Run csapata, felmérték a
versenynek helyet adó Vulkán fürdõt,
valamint a környezõ területeket, és egy
csaknem 10 km-es szakaszt kijelölve
helyezték el a futóversenyt nehezítõ
akadályokat. Szombat délelõtt fél 10-
kor rajtolt el a kezdõ csapat a fürdõrõl,
hogy aztán az elsõ kúszópályát leküzd-
ve folytassák az összesen 18 pontból
álló szakaszt. A kijelölt útvonalon szere-
pelt számos magaspalánk, kö télpálya,

vizesárok, bazaltkõ, pókháló és egyéb
embert próbáló akadály, mely tovább
nehezítette a résztvevõk amúgy sem
könnyû dolgát. A futóknak ugyanis nem
csak a 300 méteres szintkülönbséget
jelentõ Ság heggyel, de a rapszodikus
idõjárási viszonyokkal is meg kellett
küzdeniük. A versenyzõk azonban lát-
hatóan jól vették az akadályokat, gya-
korlatiasan és rutinosan futották le a
vulkán versenyt. Végül már csak az
eredményhirdetés maradt hátra, kor-
csoportonként és nemenként díjazták a
legjobban teljesítõ verseny zõket. 

Helyezések kategóriánként: 
Legfiatalabb versenyzõ: Furka Aliz.
Legidõsebb versenyzõ: Illés Gábor.
Nõ 18–30 1. Majtényi Zsófia 71.10 p, 2.
Horváth Nóra 78.31 p, 3. Baranyai Bet -
tina 80.44 p
Nõ 30–40 1. Csernák Enikõ 54 p, 2.
Pécsi Barbara 67.20 p, 3. Páder Zsófia
72 p.
Nõ 40 felett 1. dr. Maklári-Papp Judit
72.25 p, 2. Vargáné Bense Melinda
81.06 p, 3. Kovács-Bokonics Andrea
83.09 p.
Férfi 18 alatt 1. Kertész Edmund 67.28
p, 2. Horváth Csongor 92.39 p, 3. Róka
Attila 101.27 p.
Férfi 18–30 1. Martyin László 49.05 p,
2. Janzsó Róbert 56.23 p, 3. Kobzos
Nick 56.33 p.
Férfi 30–40 1. Balhási Ákos 47.09 p, 2.
Sörtély Zoltán 56.49 p, 3. Molnár Sán -
dor 59.54 p.
Férfi 40 felett 1. Ulrich Balázs 49.59 p,
2. Strommer László 53.12 p, 3. Molnár
Ferenc 59.38 p.

»NÉMETH NÓRA
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Huszonötödik alkalommal adott ott -
hont június elsõ napjaiban a Gyermek -
bábosok Országos Fesztiváljának Eger.
A negyedszázados, jubileumi rendez -
vényre Budapestrõl kettõ, a megyékbõl
pedig egy-egy csapat érkezett, melyek
között természetesen a Nagy Márta
vezette Tücsök Bábcsoport is képvisel-
tette magát. Az ország legjobb bábcso-
portjait felvonultató rangos esemény -
rõl az elmúlt évekhez hasonlóan idén
sem távoztak üres kézzel a „celli tücs-
kök”, hiszen teljesítményük ezúttal is
aranyat ért.

Ezúttal „A mindentlátó királylány” címû
bábjátékuk aranyozódott be, fergeteges
sikert aratva az egri fesztiválon. A nép-
mesének többféle feldolgozása létezik,
a Tücsköknél az alapmese lényeges for-

dulatait megtartva született egy szö-
vegkönyv, ami a próbák során folyama-
tosan alakult. A díszletek két lelkes apu-
ka (Finta Róbert és Remete Kálmán) se-
gítségével készültek, akik munkájuk
mellett jó ötletekkel is szol gáltak. A
paraván Petõ Ferenc alkotása, a bá bo -
kat maga a csoport vezetõje, Nagy
Márta készítette, fércelte. A bábok jel-
mezeit két anyuka: Remete Kálmánné
és Kovács Henrietta varrta meg.
Az elõadás Egerben a zsûri osztatlan el-
ismerését élvezte. Amint az egyik zsû -
ritag, Éri-Kovács András, az egri Har lekin
Bábszínház igazgatója véleményezte:
„profi színészeknek is tanulságos lett
volna megnézni”... „Jó díszletmozgatás,
szép színpadkép, kitûnõ szövegkönyv,
kiváló bábmozgatás, komp lett kis szín-
ház, karakteres be széd, elképesztõ tel-

jesítmény.” Mind ezek tükrében külön-
díjként meg is hívta a csapatot bábszín-
háza nyílt napjára. A bábcsoport számá-
ra külön öröm, hogy sikerükre a Sárvári
Tankerületi Központ, a Celldömölki Vá -
rosi Általános Iskola, valamint a Cell -
dömölki Önkor mányzat és a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár is elismeréssel reagált. Mint azt
Nagy Márta bábcsoportvezetõ elmond-
ta: – Ki kell emelni a Kemenes aljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár támo-
gatását a bábok és a díszletek elkészíté-
sében, továbbá Pálné Horváth Mária
igazgatónõ egész éven át tartó pártfo-
gását, amit nem lehet eléggé megkö-
szönni. Fontos megemlíteni, hogy az
utazás költségeit a Nemzeti Együttmû -
kö dési Alap pályázaton nyert összeg fe-
dezte. Végezetül álljon itt azok névsora,
akik színre vitték a sikert: Szõke Bog -
lárka, Remete Regina, Remete Dávid,
Egri Noel, Egri Tifani, Árvai Bálint, Hajba
Kíra, Horváth Eszter, Sarlós Krisztián, Fin -
ta Kristóf. »REINER ANITA

„Aranyos királylány”
A Tücsök Bábcsoport újabb sikere

Gyülekezetépítõ nap
2018. szeptember 1-jén tartotta ha -
gyo mányos gyülekezetépítõ napját az
Alsósági Evangélikus Gyülekezet az al-
sósági evangélikus templomban, aho-
vá felekezeti hovatartozásra való te-
kintet nélkül várták az híveket és
érdeklõdõket. Igét hirdetett Kerekes
Csaba lelkész, zenei szolgálatot Kai -
singer Ildikó és zenésztársai végeztek.
További szolgálatot teljesítettek a tá-
borozó gyerekek. Az ünnepi alkalom
kötetlen beszélgetéssel és szeretet-
vendégséggel zárult. »LA

Figyelem!
Versmondás
A Jó tanuló, jó sportoló rendezvé-
nyen Fehér László polgármester
felajánlotta az ott lévõ diákoknak:
amennyiben felmondják a progra-
mon elhangzott Animánia – A Föld
országai címû verset, fürdõbérletet
kapnak ajándékba. Városunk polgár-
mestere 2018. szeptember 13-án
14–16 óra között várja a diákokat a
Városházán, az irodájában.

Neudauban járt a városi küldöttségünk
augusztus 26-án, egy új, többfunkciós
létesítmény átadásán ünnepeltek
együtt a vendéglátókkal.

Unterlimbach 2015-ben csatlakozott
Neudauhoz, a maga mintegy 240 fõs
lakosságával, így testvérvárosunk közel
1500 lakost számlálhat napjainkban. A
település folyamatosan fejlõdik, ennek
egy állomása volt az augusztus végi lé-
tesítményavatási ünnepség, ahol váro-
sunkat Fehér László polgármester és
Karádi Mihály bizottsági elnök képvi-
selte. Az ünnepi szentmise a település-

rész templomában zajlott, ami a tarto-
mány, Stájerország egyik legrégebbi
temploma. Közel négyszázan ünnepel-
ték a településrész új létesítményét,
ami többféle közösségi célt szolgál:
egyrészt az óvoda, iskola, civil szerve-
zetek tarthatják meg ott rendezvénye-
iket, másrészt beltéri sportokra is alkal-
mas csarnokként is használható. A be-
ruházás részben tartományi támoga-
tásból, részben pedig önkormányzati
önrészbõl valósult meg. Fehér László
polgármester Celldömölk nevében kö-
szöntötte dr. Wolfgang Dolesch polgár-
mestert, a házigazdákat, gratulálva a

jelenlegi és a korábbi fejlesztésekhez,
hiszen a testvérvárosunk életében zaj-
ló folyamatos pozitív változásokat ko -
rábban képviselõként, majd polgár-
mesterként is nyomon követhette.

»ÚK

Neudauban jártak

A NEUDAUI ÉS A CELLDÖMÖLKI VÁROSVEZETÉS
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Bár a június nem éppen strandidõvel
búcsúzott, júliusban és augusztusban
már nem lehetett panasz a nyárra.
Megerõsítheti ezt a Vulkán Gyógy-és
Élményfürdõ is, hiszen a komplexum
medencéi a vakáció ideje alatt szinte
minden nap zsúfolásig megteltek. A
környéken zajló gyermektáborokból
naponta több száz diák látogatott el a
celldömölki fürdõre, hogy kihasználva
a komplexum nyújtotta lehetõségeket
tudjanak együtt úszni, fürdeni, kikap-
csolódni. Egy vidám csütörtöki napot
töltött itt többek között a somló -
vásárhelyi Erzsébet tábor is, 97 fõvel.

– A Somlóvásárhelyi Általános Iskolából
érkeztünk Celldömölkre, immár vissza-
járó vendégekként – mutatkozott be
Soós Anita, kísérõ tanár. – Amióta az
Erzsébet tábor megrendezésre kerül,
azóta közelsége miatt kedvelt cél pon -
tunk a Vulkán fürdõ. Sok olyan jó játék
van itt, amit a gyerekek szeretnek, a
helyszínek is változatosak, mindenki
megtalálja az érdeklõdésének megfe -
lelõ elfoglaltságot. Mi, tanárok is ked-
veljük ezt a helyet, mivel nagyon jól
átláthatjuk komplexumot, így egyszer-
re tudunk felügyelni a gyerekvilágban
játszó alsósokra és a mélyvízben úszó
felsõsökre. A biztonságot ráadásul az

itt dolgozók is garantálják, ezt külön
köszönjük a fürdõ személyzetének. Azt
biztosan állíthatom, hogy a gyerekek,
ha tehetnék, a tábor mind az öt napját
itt töltenék, fürdõzéssel és játékkal.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is több
héten keresztül látta vendégül a fürdõ
a Szombathelyi Egyházmegye Karitász
táborát. A Karitász nyári táborai össze -
sen 1100 fõ befogadására alkalmasak,
mindezt nyolc hét alatt, nyolc turnus-
ban lebonyolítva. Ezalatt az idõ alatt a
gyermekek számára számos népmû -
vészeti és kézmûves foglalkozást szer-
veznek, továbbá fontos feladatuknak
tartják, hogy megismertessék velük
szûkebb környezetük természetes érté-
keit is. A péntek azonban mindig a szó-
rakozás és a kikapcsolódás napja, a hét
lezárásaként ezért fürdõzni viszik a tá-
borozó gyermekeket, immár második
éve a celldömölki Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõt tûzve ki úti céljukként. A
gyermektáborok mellett idén is felbuk -
kantak a fürdõn a különféle edzõtá -
borok. A tavalyi évhez hasonlóan most
is Celldömölkön készült a következõ
szezonra a Haladás VSE U11-es és U12-
es csapata.
– Hétfõn délelõtt érkeztünk Celldö -
mölkre, a délután már edzéssel telt.
Kedden a Balatonon voltunk, Vonyarc -

vashegyen, ahol a fürdés mellett egy
minitorna is várt a gyerekekre. Szerdán
duplaedzést tartottunk, délelõtt és dél-
után is futballoztak a fiúk. A hét eleje
tehát inkább edzésekkel telt, aztán a
csütörtöki és pénteki napot már a
Vulkán fürdõn töltöttük, hiszen a gye-
rekeknek szükségük van a feloldódásra
és a regenerációra – számolt be az
edzõ táborról Simon Attila, az U12 veze -
tõedzõje.
A gyermek- és edzõtáborok fogadása
mellett természetesen a Vulkán fürdõ
is megrendezte saját tematikus úszótá-
borait. A gyerekek a júniusi és a júliusi
turnus során Ádám Ildikó és Bertalanné
Horváth Dóra pedagógusok felügyelete
mellett sajátíthatták el a különféle
úszástechnikákat. Az úszásoktatás mel-
lett számos egyéb program is várt a
táborozókra. Kézmûves foglalkozások,
társasjáték, csúszdaverseny, mozi, mû -
fü ves foci és golf színesítette a hetet. A
gyerekek vidáman számoltak be a
jobbnál jobb programokról és az él -
ménydús hétrõl. Azt azonban végül
mindannyian megerõsítették, hogy a
sok színes foglalkozás ellenére tovább-
ra is az úszásért és a jó társaságért
járnak szívesen a Vulkán fürdõ úszó -
táborába. A fürdõ pedig a saját tábor
szervezése mellett továbbra is mindig
szívesen fogadja a város és a környék
diák- és gyermekcsoportjait.

»NÉMETH NÓRA

Táborok a Vulkán fürdõn

Várszegi Asztrik
ben cés szerzetes,
püs pök, a Pan -
non halmi Bencés
Fõ apát ság ez év -
ben vissz a vo nult
fõa pát ja lesz a
ven dé ge a Cse -
lekvõ Össze fogás -
sal Cell  dö mölkért
E g y e  s ü  l e t n e k
2018. szeptember
21-én (pén te ken)
17 órá tól a Ke me -
nes aljai Mûvelõdési Köz pont és Könyv tárban. A
rendezvény házigazdája Fehér László polgár-
mester, az egyesület elnöke. A programra a be-
lépés ingyenes.

Újra városunkban a fõapát FELHÍVÁS!
Az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvé szeti Iskola
értesíti a tisztelt szülõ ket, tanulókat, hogy az iskolai
pótbeiratkozásra szeptember 3-tól folya matosan,
9–16 óráig van lehetõség.
A tanévnyitó ünnepély, órabeosz tások idõpontja
szeptember 7-én pénteken 17 óra, a zeneiskola
épü lete elõtt. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Részletes információért keressen bennünket: József
Attila u. 3. 9–16 óra. Tel: 420-077, 70/319 1764.
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Tovább bõvült a nyári táborok palettája
Városszerte egész nyáron zajlottak a
különféle tematikus táborok, a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ úszótáborba
várta a gyerekeket, a Kemenes Vulkán
Park különféle tudományos foglalkozá-
sokra invitálta a fiatalokat, és az isko-
lák is meghirdették hagyományos nap-
közis és tanulmányi táboraikat. Ugyan -
így egész nyáron várták a diákokat a
különbözõ foglalkozások a Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
szervezésében is. 

Az olvasótáborok – mint minden évben –
idén is teltházzal zajlottak, fõidõben a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban, ahol a
számítógépek, konzolok és társasjátékok
mellett természetesen a könyvek biro-
dalma is felfedezésre várt. A táboroknak
minden esetben egy népszerû gyermek-
kötet állt a középpontjukban, az egyhe-
tes foglalkozások azonban kiváló lehe -
tõséget nyújtott arra, hogy a vaká ciózó
diákok az iskola által elõírt kötelezõ ol-
vasmányokat is fellapozhassák. Az olva-
sottak feldolgozása pedig ezúttal is já -
tékos vetélkedõk, lelkes versengés for-
májában zajlott. Az olvasáson kívül szá-
mos egyéb program is várt a gyer -
mekekre, kézmûves foglalkozások, mo-
zi, kirándulás és persze stran dolás színe-
sítette az olvasótáborokat. Az utolsó tur-
nus már a tarisznyás tábor jegyében
zajlott a mûvelõdési központban, mely
nem hiába örvend mindig nagy nép -
szerû ségnek. A tábor minden évben le -
hetõ séget biztosít arra, hogy a gyerekek
valamilyen különleges, vagy épp kalan-
dos foglalkozáson vehessenek részt, le-
gyen szó akár lovaglásról, íjászatról,
vagy épp drótkötélpályákról, kalandpar-
kokról. A kisdiákok most épp a horgászat
rejtelmeibe nyerhettek mélyebb bete-
kintést, tapasztalt pecások instrukcióiból
tanulhatták meg, hogyan akad leggyor-
sabban horogra a hal. A horgászaton kí-
vül számos egyéb foglalkozás is várta a
gyermekeket, hogy minél nagyobb él-
ményekkel, kalandokkal gazdagodjanak
a nyári szünet ideje alatt.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár idén sem feledkezett meg a
mûvészetek iránt érdeklõdõ kisdiákok -
ról. Habár a bábmûvészet napjainkban
egy méltánytalanul háttérbe szorított
mûvészeti ág, Celldömölkön szerencsé-
re mégis megtalálta közönségét és szí-
nészeit is. Nagy Márta vezetésével itt
próbál a Tücsök Bábcsoport és a felnõtt
bábjátékosokat összefogó Ultraviolák.
A bábszínház népszerûségét látva a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár az egyéb tematikus táborok

mellett immár több éve bábosoknak
szóló nyári táborát is rendszeresen
meghirdeti. Az idei bábos táborra július
derekán került sor. A program termé-
szetesen teljesen nyitott volt, így a
csoportok tagjai mellett bárki jelent -
kezhetett, aki közelebbrõl is szeretett
volna megismerkedni a bábszínház
világával. A lehetõség pedig adott volt.
A gyerekek a hét során megtanulhat-
ták, hogy mi a különbség az ujjbáb, a
kesztyûsbáb és az óriásbáb között,
hogy a mozgatásuknak milyen alap-

technikái vannak, és hogy azokat ho-
gyan lehet kombinálni, variálni. A fog-
lalkozások során maga a bábkészítés
sem maradhatott el, a táborozók ma -
guk készíthették el az õszi szüreti fesz-
tivál óriásbábjait. A munka mellett
azért maradt idõ a szórakozásra is, a
gyerekek a hét során filmeztek a mozi-
ban, lovaskocsiztak a város körül,
fürödtek a Vulkán fürdõn és egy egy-
napos kirándulást is tettek Nemesvitán
a Westernparkban.
Továbbra is a mûvészeteknél maradva:
meghirdette elsõ nyári táborát a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ art mo-
zija is. Az egyhetes program elsõ sorban
az idõsebb, felsõs vagy akár gimnazista
korosztályt célozta, akik fogékonyabbak
a filmek és a média világára, és akik
már maguk is jártasak a fotó- vagy
mozgóképkészítés folyama tai ban. Az
elsõ médiatábor 8 fõvel zajlott, a diá-
kok a hét során számos szakmai prog-
ramon vettek részt. Belekós tolhattak a
televíziós munka hátterébe, az opera -
tõr ködés, riportkészítés és a vágás moz-
zanataiba és megtekinthet tek több
népszerû mozifilmet is. A hét második
felében pedig neves szakemberek láto-
gattak a táborba, hogy az animáció és
a filmkészítés rejtelmeibe vezessék be
a táborozókat. Az minden bizonnyal el-
mondható, hogy sikeres volt az art mo -
zi elsõ médiatábora, a fiatal csapat
jókedvûen és lelkesen hajtotta végre a

különféle filmtechnikai feladatokat, így
nem csak a média világával kapcsolatos
ismereteiket bõvítették, de a szakem-
berek által komoly gyakorlati tapaszta-
latot is szerezhettek.
A Kemenes Vulkán Park idei elsõ nyári
táborának a június 23-i Múzeumok Éj-
szakájához kapcsolódóan az éjszaka
állt a középpontjában, olyan természe-
ti jelenségeket vizsgáltak és dolgoztak
fel a táborozók mint a sötétség, a fé-
nyek és az árnyak, vagy épp elvontabb
területekre evezve, az álmok világa. Az

intézmény júniusi táborát a témájának
megfelelõen a Múzeumok Éjszakája
rendezvénysorozat zárta szakmai prog-
ramokkal, filmvetítéssel, valamint a
helyi alkotó, Erdélyi Zsolt, Max kiállítá-
sának megnyitójával és egy kisebb
összmûvészeti találkozóval. A júliusi
második turnusnak már visszatérõ té-
mája volt, a gyerekek a héten a mada-
rak világával ismerkedhettek, Somogyi
Csaba madarász kalauzolásával. A szár-
nyasok univerzumának feldolgozása
mellett természetesen számos egyéb
program is várt a Vulkán Park tábo -
rozóira. Az elsõ napok még fõleg az is-
merkedés jegyében zajlottak, a nyári
meleg kiváló lehetõséget nyújtott a
víziluficsatához, ami egyértelmûen az
egyik legnépszerûbb programnak bizo-
nyult. Emellett volt filmvetítés, kézmû -
ves foglalkozás, kirándulás és szalon-
nasütés a Ság hegyen. A tábor vezetõi
pedig azon voltak, hogy a gyerekek já-
ték közben is szinte észrevétlenül gya-
rapítsák tudásukat.

»NÉMETH NÓRA

Celldömölkön 55 m2-es üzlethelyiség
kiadó. 
Telefon: +36 95 422493, +36 70 941
2077.

» APRÓHIRDETÉS
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A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sülete Celldömölki Csoportja szerve -
zésében immár 19. alkalommal gyûl tek
össze a nyár elején a fogyatékkal élõ
emberek, hogy egy országos szintû kul-
turális fesztivál keretében bizo nyít sák:
õk is teljes értékû emberek, és ha test-
ben nem is, de lélekben gazdagabbak,
mint némely egészséges ember társuk.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színháztermében júniusban
rendezett fesztiválon csaknem három -
száz fellépõ mutatkozott be közel negy -
ven mûsorszámmal négy kategóriában.
A rendezvény kezdetén a találkozót
évrõl évre fáradhatatlanul szervezõ
Holpert Jenõné Bella nénit, a celli
csoport vezetõjét köszöntötte Magyar
Tamás saját verssel, valamint Kardos

Marianna jeltánccal. Miután Biczó Já -
nosné megyei alelnök üdvözölte a
résztvevõket, Karádi Mihály önkor -
mány zati képviselõ, bizottsági elnök
nyitotta meg a kulturális fesztivált.
Aztán zsûri és közönség elé léptek a
szereplõk, akik vers és próza, ének és
zene, egyéni és csoportos tánc, vala-
mint jelenet kategóriában mutatták be
tehetségüket.
Díjazottak:
Vers és próza: Mód Csenge (Celldö -
mölki Mozgássérültek Csoportja), Far -
kas Péter (Szombathely), Berki Viktória
(Szombathely), Bakos Jánosné (Pápa),
Szabó Petra (Celldömölki Mozgás sérül -
tek Egyesülete), Domonkos Marcell
(Szociális Támogató és Információs
Szol gálat, Celldömölk), Borsányi Vero -
nika (Tatabánya).
Ének, zene: Napsugár Zenekar (Szom -
bat hely), Gáborné Tengölics Erika (Cell -
dömölki Mozgássérültek Csoportja),
Ruzsics Jolanda (Tatabánya), Diószegi
Piroska (Pápa), Napraforgó Csoport
(Kamond), Bice-Bóca Hátrányos Hely -
ze tûek és Nagycsaládosok Egyesülete
(Mór).
Egyéni és csoportos tánc: Fogyatékosok
Nappali Intézménye (Körmend), Szabó
Krisztina (Pápa), Pápai Fogyatékosok
Nappali Intézete, Alpokaljai Szociális
Központ (Sopron).
Jelenet: Bice-Bóca Hátrányos Helyzetû -
ek és Nagycsaládosok Egyesülete
(Mór), Balatonfûzfõi Mozgássérültek
Cso portja, Nappali Támogató Központ
(Celldömölk), Ajkai Látássérültek Egye -
sü lete Tetoszkóp Színpad (Dáka)

»REINER ANITA

Idén sem maradt el a fogyatékkal élõk fesztiválja 
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A CVSE-Swietelsky JUFA Hotels extraligás
asztalitenisz-csapatának bajnoki sorsolása

Az asztalitenisz Klubcsapatok Szuperligája
„C” csoportjának sorsolása

Forduló Dátum Idõpont Párosítás

1. 09.08. 17:00 CVSE-Swietelsky JUFA Hotels – Gyõri Elektromos Vasas SK

2. 09.22. 17:00 CVSE-Swietelsky JUFA Hotels – Floratom Szeged AC

3. 09.29. 11:00 Komló Sport Kft – CVSE-Swietelsky JUFA Hotels

4. 10.13. 17:00 CVSE-Swietelsky JUFA Hotels – SZERVA ASE Szécsény

5. 10.20. 11:00 Aqvital Csákvár TC – CVSE-Swietelsky JUFA Hotels

6. 10.27. 17:00 CVSE-Swietelsky JUFA Hotels – PTE PEAC Kalo Méh

7. 11.09. 17:00 BVSC-Zugló – CVSE-Swietelsky JUFA Hotels

8. 11.24. 17.00 CVSE-Swietelsky JUFA Hotels – Gödöllõi EAC

9. 12.08. 11:00 HED LAND SE Mezőberény – CVSE-Swietelsky JUFA Hotels

Dátum Kezdés Párosítás

10.09. 16:00 CVSE-Swietelsky JUFA Hotels – U21 Team Slovenia

10.10. 15.00 CVSE-Swietelsky JUFA Hotels – U23 Team Austria 

11.27. 16:00 U21 Team Slovenia - CVSE-Swietelsky JUFA Hotels

11.28. 15:00 U23 Team Austria – CVSE-Swietelsky JUFA Hotels
A hazai extraliga és KSZL mérkõzéseket az Alsósági Sportcsarnokban rendezik, melyekre a belépés díjtalan. 

A Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ NBII-es 
nõi kézilabda-csapatának õszi sorsolása

Dátum Nap Kezdés Párosítás

szeptember 15. szombat 18:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Komárom VSE

szeptember 23. vasárnap 16:00 SZESE Gyõr – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

október 7. vasárnap 17:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Vady Mosonszolnok

október 14. vasárnap 17:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Körmendi DMTE

október 20. szombat 12:00 Gyõri Audi ETO KC U22 – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

október 27. szombat 18:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Szombathelyi KKA U22

november 11. vasárnap 11:00 VKL SE Gyõr – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

november 18. vasárnap 17:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Mosonmagyaróvári KCSE U22

november 24. szombat 14:00 Egerszegi KK – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

december 2. vasárnap 17:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Sárvári Kinizsi SE

december 8. szombat 16:00 Büki TK – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

A hazai mérkőzéseket a CVSE-Swietelsky Arénában rendezik.
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Már lejátszott mérkõzések eredmé-
nyei:

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Egyhá -
zas rádóc SE 0-0

Rum KSC – Celldömölki VSE-Vulkán Für -
dõ 0-4

A Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ megyei
I. osztályú labdarúgó-csapatának õszi sorsolása

Forduló Dátum Kezdés Párosítás

4. 09. 08. 16:30 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Körmend FC

5. 09. 16. 16:30 ÖTE Ikervár FC – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

6. 09. 22. 16:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Köszeg FC

7. 09. 29. 16:00 Szentgotthárd VSE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

8. 10. 06. 15:00 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Répcelak SE

9. 10. 14. 15:00 Petõfi SE Vasszécseny – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

10. 10. 20. 14:30 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Csepreg SE

11. 10. 28. 14:00 Vasvár VSE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

12. 11. 02. 13:30 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Rábapaty KSK

13. 11. 04. 13:30 Schott Lukácsháza SE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

14. 11. 11. 13:30 Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Jánosháza VSE

15. 11. 17. 13:00 Király SZE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ

Vép VSE – Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdõ 0-2 (0-1), megyei I. osztályú
bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Vép, ve-
zette: Talabér N. asszisztensek: Vojtko
M., Gyöngyössy P.
Celldömölk: Osvald – Lempeg, Enyingi
(Péter 90.), Varga, Szuh (Gorácz 71.),
Orosz, Büki (Molnár 57.), Virág, Kovács,
Klauzer, Piri (Szép 83.). Edzõ: Kovács
Balázs.
Gólszerzõ: Piri 25., Piri 51. percben.
A találkozó elõtti napokban lehullott
jelentõs mennyiségû csapadék a vépi
centerpályát játékra alkalmatlanná tet-
te, ezért az U19-es csapatok mér kõ -

zése elmaradt. Sokáig úgy tûnt, hogy a
felnõtt meccs is egy késõbbi idõ -
pontban kerül megrendezésre, ám mi -
vel az edzõpálya is hitelesítve van baj-
noki összecsapások rendezésére, Tala -
bér játékvezetõ sípjelére útjára indul -
hatott a labda. A meglehetõsen kicsi,
sáros talajú játéktéren nem alakult ki
szemet gyönyörködtetõ játék, ám az
látható volt, hogy a Celldömölk hamar
igazodott a mostoha körülményekhez.
A kis területre betömörülõ hazai véde-
lem ellen átlövésekkel igyekeztek gólt
elérni, ami a 25. percben Piri Balázs ré-
vén sikerült is. A folytatásban is a

passzjáték dominált, a vendégek ural-
ták a játékot. A vépi csapat hiába igye-
kezett kiszabadulni a celliek szorítá -
sából, az elsõ félidõben ez nem sikerült
nekik. Fordulás után is CVSE fölénnyel
folytatódott a találkozó, és alig több
mint 5 perc játék után Piri Balázs meg-
duplázta saját és egyben csapata gólja-
inak számát is. A megnyugtató elõny
birtokában változtatott a Celldömölk,
visszaállt a saját térfelére, területet
hagyva ezzel a hazaiaknak az épít -
kezésre. A felkínált lehetõséggel a Vép
nem tudott élni, a nagyon szervezetten
futballozó, rengeteg párharcot nyerõ
celliek magabiztos gyõzelmet arattak a
nem éppen optimális körülmények el-
lenére is. »CSUKA LÁSZLÓ

A tabella élén futballistáink
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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!


