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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

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

Laminált padlót Fa-Gyulától!
Legújabb színek raktárról!

Extra ajánlatunk: 8 mm-es Szépia parketta: 2690 Ft/m2

Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus: 3290 Ft/m2

Az elegáns 7 mm-es Grönland tölgy: 2690 Ft/m2

A „retro” 8 mm-es Vintage tölgy: 2890 Ft/m2

A természetes hatású 7 mm-es Holland tölgy: 2890 Ft/m2

A vadító 8 mm-es Vadtölgy: 2990 Ft/m2

A legújabb 7 mm-es Római tölgy: 2790 Ft/m2 

A világos Oregon tölgy 8 mm-es: 2990 Ft/m2

Valamint további 10-12 szín raktáron.
A nálunk vásárolt laminált padlóhoz:

Laminált szegõléc: 365 Ft/fm helyett 0 Ft
2 mm-es alátét habfólia: 180 Ft/m2 helyett 0 Ft

Az ön megtakarítása 545 Ft/m2

(1 m2 laminált padlóhoz 1 m2 alátétfóliát, 1 fm szegõlécet adunk ajándékba)

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
Isover, Knauf, Hungarocell

Hõszigetelõ anyagok minden típusban
Hatalmas készlet, alacsony árak.
Knauf 10 cm-es táblás 880 Ft/m2

Gipszkarton normál: 1190 Ft/ tábla
Áraink október 25-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.
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Megemlékezés a nemzeti gyásznapon
Celldömölk Város Önkormányzata, vala -
mint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár idén is szervezett meg-
emlékezést az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc vértanúinak tisz -
teletére a Batthyány dombormûnél. A
nemzeti gyásznapon azok elõtt tiszte-
legtek, akiket a szabadságharcot eltipró
Habsburg kormányzat halálra ítélt és
Aradon különös kegyetlenséggel kivég-
zett.

„…Az ítélet azonban nem érte vá -
ratlanul a vezetõket, hiszen már a for-
radalom kezdete óta sejthették, hogy
ha nem sikerül kivívni a függetlensé-
get, akkor halálos megtorlásban része-
sülnek. Az aradi tizenhármak a nemzet
vértanúivá váltak a Budapesten kivég-
zett Batthyány Lajos miniszterelnökkel
és többi kivégzett honvédtiszt társuk-
kal együtt.
Hogyha feltesszük a kérdést, hogy mit
tudtak ezek a kiváló férfiak, ami halha -
tatlanná tette õket, miért él ma is ben-
nünk a megbecsülés és a tisztelet irán-
tuk, mit képviselnek ma a nemzet kol-
lektív tudatában, bizonyára sokféle-

képpen válaszolunk. Válaszainkból biz-
tosan nem fognak hiányozni az olyan
fogalmak, mint: áldozatkészség, sza-
badságszeretet, bátorság, bajtársias-
ság, nemzeti felszabadítás. Nem is hiá-
nyozhatnak, hisz olyan értékekrõl van
szó, amelyeknek hordozói, megteste -
sítõi voltak õk.
Áldozatai voltak a hatalomnak, és hõ -
sök is egyben, mert mindazt, amit
tettek, nem önös érdekbõl cseleked-
ték. Igazságért kiáltottak a magyar nép
nevében, a magyar szabadságért har-
coltak, holott közülük sokan nem is
voltak magyar nemzetiségûek. Ez áldo -
zatkészségüket, hõsiességüket még in-
kább kiemeli, az irántuk viselt tisztele-

tet élteti. Számukra a magyar forrada-
lom hármas jelszava: szabadság, test -
vériség, egyenlõség, erkölcsi köteles-
ség is volt egyben.
Amikor az értük gyújtott gyertyákra
nézünk, fényük emlékeztessen ben-
nünket a szabadság fényére, mely
min dig újat hozott a nemzet életébe. A
fényre, mely megmutatja, hogy merre
kell tovább mennünk, hogy a nemzet-
nek és az egyénnek kijáró szabadság
mindig jelen legyen az életünkben.
Arad gyertyái ma is világítanak, mutat-
ják nekünk az erkölcsi példát. Mutatják
a példát, hogy nyújtsuk egymásnak a
kezünket, bajban és örömben, addig,
amíg kezet nyújthatunk, amíg a kezek
elérnek egymáshoz. Hajtsunk fejet
mindazok elõtt, akik életükkel és halá-
lukkal példát adtak az utókornak” –
mondta el emlékezõ beszédében Far -
kas Gábor, a város jegyzõje. A megem -
lékezésen a jelenlevõ szervezetek, pár-
tok, civil egyesületek képvi selõi elhe-
lyezték a tisztelet koszorúit, Varga
Diána énekes pedig alkalomhoz illõ
kapcsolódó népdallal mûködött közre. 

»REINER ANITA

Rendkívüli ülést tartott városunk kép -
viselõ-testülete október 4-én, az útfel-
újítások miatt hívták össze a gyû lést.

Az elõzõ soros ülésen tárgyaltak arról,
hogy az önkormányzat plusz adóbevé-
telének terhére útfelújításokat valósí-
tanak meg. Akkor megírtuk, hogy az
utak egy részénél még az idén, más
részénél viszont jövõre folytatják le a
szükséges eljárásokat és valósítják
meg az útépítéseket és -felújításokat,
a csapadékvíz-elvezetõ rendszer kar -
bantartását. A mostani gyûlésen a kép -

viselõk tájékoztatást kaptak arról, hogy
a tervezõi költségvetés alapján 94 mil-
lió forint kell ebben az évben a Petõfi
utca (Koptik és Széchenyi utcák közötti
szakaszának), az Árpád utca, a Rákóczi
utca, az alsósági Móricz Zsig mond utca
és a Celldömölk és Alsóság közötti ke-
rékpárút aszfaltozására, a munkálatok-
hoz szükséges közbeszerzési eljárások
lefolytatása után.
A Balassi Bálint és a kisdobos utcák
aszfaltozásához új terveket kell készí -
teni, ezeken kívül jövõre valósulhat
meg a Zrínyi utca (Zalka Máté és vasút

utcák közötti szakaszának), az Ady
Endre utca (Radnóti és Batthyány utcák
közötti szakaszának) felületi zárása, va-
lamint a Berzsenyi utca mart asz falttal
történõ kiegyenlítése is. Az Április 4.
utca mart aszfalttal történõ kiegyenlí-
tése és ároktisztítása, valamint a Sági
utca (páros oldalán a Marx utcától a
Sághegyalja Zrt. területéig) vízelveze-
tésének megoldása is megvalósul, a
munkálatok elvégzésével a Város -
gondnokságot bízta meg a képviselõ-
testület.

»ÚK

Bár a nyáron nyomon követhettük a
munkálatokat, igazából csak felülrõl
látszik, hogy megújult az alsósági
sport csarnok teteje. 

Az idõ megtette a magáét, és több he-
lyen beázott az épület teteje, aminek
elõször a kö zépsõ lexan lemezeit cse -
rélte ki saját költségvetésbõl a Vá -
rosgondnokság. Nyáron egy szom bat -

helyi kivitelezésõ cég aztán leszedte a
régi bitumen zsindely tetõt, bá dog -
borítást és ereszcsatornákat, kijaví totta
a tetõdeszka-borítást, majd új acélle-
mez borítást és ereszcsatornát kapott a
sportcsarnok. Mindehhez az önkor-
mányzat kilencmillió forintot adott,
nyolc millió forintot pedig a Város gond -
nokság vállalt saját költ ség vetésébõl.

»ÚK
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Olvasóink emlékeznek arra, hogy  a
Népjóléti Szolgálat hosszú-hosszú évek
óta október elején ünnepséggel kö -
szönti idõs tagjait. Így volt ez 2018. ok-
tóber 02-án is az intézmény klubhelyi-
ségében. 

A megjelent rengeteg érdeklõdõt
Kuruczné Falusi Tünde klubvezetõ üd -
vözölte. Köszöntõjében hangsúlyozta az
idõs generáció eredményeit, bemutatta
mindennapjaikat. A meghívott vendé-
gek közül megjelent Farkas Gá bor
jegyzõ, Benkõné Remport Lilla kép -
viselõ, Csizmaziáné Hubert Mária volt és
Sulyok Krisztina jelenlegi igazgató, vala-
mint Szabó-Ipsics Annamária igazgató
helyettes. A megjelent vendégek nem
jöttek üres kézzel: süteményt, társasjá-
tékot, valamint az ebédekhez felszolgált
sajtos sütemények, kelt tész ták
ropogóssá tételét segítõ grillsütõt
hoztak köszöntõ szavaik mellé. Jegyzõ
úr szavaihoz kapcsolódóan – aki el -
mond ta, hogy a bölcsõde bõvül egy he-
lyiséggel – elhangzott az a kérés is,
mely hosszú évek óta visszatérõ az
idõsek részérõl: a bõvítés igénye. Giczi
Sándor fotóin is látható, hogy rendezvé-
nyek alkalmával bizony nagyon szû -
kösen vannak. Talán belsõ átalakítással
kényelmesebbé és bõvebbé lehetne
tenni a közösségi tereket. Ugyancsak
ilyen irányú gondjai vannak a Gondo -
zóháznak is. Ott is évek óta terv, hogy a
két épületszárny közti teraszt részben
beépítve, olyan közösségi tér jöhetne
létre, ahol különféle rendezvényeket le-
hetne lebonyolítani (vetítés, ünnepsé-
gek stb). Talán a kisgyermekek után a
figyelem most idõseink felé fordul. S
most néhány gondolatot az Idõsek

Világnapjáról mint ünneprõl: Az ENSZ
közgyûlése 1991-ben nyilvánította ok tó -
ber 1-jét AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁvá.
Napjainkban kb. 600 millió hatvan év
feletti személy él a világon, számuk
2025-re akár meg is kétszerezõdhet,
éppen ezért a gyorsan öregedõ vi lágban
az idõsek sokat segíthetnek – önkéntes
munkával, tapasztalataik átadásával.
Hangoztatjuk azt, hogy az idõseket tisz-
telnünk kell. Ez a tisztelet a hangzatos
szavakon túl magába kell foglalja elfo-
gadásukat, támogatásukat, szeretetüket
és azt az érzést, hogy értékeljük õket.
Mi fiatalabbak az elõ dök által megalko-
tott világba születünk bele, s ezt a vilá-

got próbáljuk aztán tovább építeni, s az
utánunk következõ nemzedék számára
értékesebbé téve továbbadni. Az
elõdeink életébõl ta nulva tudunk hitet,
erõt, bátorságot meríteni.
Az idõsek világnapja, kiváló alkalom
arra, hogy önvizsgálatot tartsunk. A
mindennapi tennivalók mellett sajnos
hajlamosak vagyunk arra, hogy elfe -
led kez zünk róla: törõdéssel tartozunk
az idõsek felé. Pedig a figyelem kijárna
minden nap, és nem is csak családi
szinten. A jeles alkalom mindenesetre
kiváló arra, hogy a régen halogatott
dolgokat megtegyük szeretteinkért. Az

is elég, ha megejtjük végre azt a régó-
ta húzott-halasztott telefont a nagy -
szülõk felé, vagy megkérdezzük a
szomszéd idõs nénit, kell-e valami a
boltból. És ha már jól belejöttünk a
gondoskodásba, máskor is megte het -
jük, mert tényleg nem kell idõsek nap-
ja ahhoz, hogy jobban odafigyeljünk
rájuk. S itt meg kell említenünk a hi va -
tásos segítõket is, akiknek bár ez a
munkájuk, de hit, megbecsülés, elhiva-
tottság, szív és lélek nélkül segíteni év-
tizedeken keresztül nem lehet! Kö -
szönet nekik!
Vavyan Fable szavaival köszöntjük az
olvasót: „Néha azért jusson eszedbe:
az évek múlásával te is visszaadogatod
a díszeidet. Ám ha közben lélekben
gyarapodsz, nem érhet veszteség,
mert e csinosságok vonzatai - szere-
tet... – megmaradnak, felkavarhatat-
lanná mélyülnek, más értelmet nyer -
nek, és kiderül, sosem a külsõnek, ha-
nem a teljes lényednek szóltak.”
A Népjóléti Szolgálatnál a köszöntõket
követõen Horváth Borbála és Milos
Dávid táncbemutatója következett,
majd a megjelenteknek az intézmény
dolgozói szendvicseket és sütemé nye -
ket szolgáltak fel. Ezt követõen tánc -
mulatsággal folytatták az idõsek a ré-
szükre rendezett oly szép és vidám
délutánt.

»CSIZMAZIÁNÉ HUBERT MÁRIA

Idõsek Napi ünnepség a Népjóléti Szolgálatnál

A Központi Statisztikai Hivatal Celldö mölk
településen 2018. október 12. és decem-
ber 6. között hajtja végre a la káspiac
jellemzõi feltárására irányuló Lakbér fel -
mérés címû adatfelvételét, amelynek cél-
ja, hogy felmérje a bérelt magánlakásban
élõk lakáskörülményeit.

Az adatokra támaszkodva megala pozott
számítások végezhetõek a magánbérleti
szektor nagyságáról, gazdasági súlyáról. A
Magyarországon felke resendõ 15 ezer cím
kijelölését statisztikai módszerrel, vélet -
lenszerû kiválasztással hajtották vég re.
A kérdezõk 2018. október 12. és 2018.
november 30. között személyesen veszik

fel a kapcsolatot a kijelölt címen élõ
adatszolgáltatókkal. Amennyiben az ott
lakók piaci magánbérlõként élnek a cí-
men, akkor kétféle módon válaszolhatják
meg a kérdõívet: 1. személyes interjú
keretében, a kérde zõnek válaszolva; 2.
önállóan, az inter neten elérhetõ
elektronikus kérdõív kitöltésével. (A kér -
dõ ív a www.ksh.hu /lakberfelmeres ol -
dalon érhetõ el, a belépéshez szükséges
jelszót a kér dezõ adja át a címen élõk -
nek.) A kérdõívet kitöltõk és a nyere -
mény sorsolásra jelentkezõk között de -
cemberben tableteket és egyéb értékes
ajándékokat sorsolnak ki. Az adatszolgál-
tatás önkéntes és név nélküli. Az adato-

kat bizalmasan kezelik, kizárólag statisz-
tikai célra, összesítve közlik, azokat más
szervek, személyek részére nem adják ki,
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény, valamint az Európai Unió
2016/ 679 sz. Általános adatvédelmi
ren de letének (GDPR) megfelelõen. Az
adat gyûjtést végrehajtó kérdezõk fény -
képes igazolvánnyal rendelkeznek. A la-
kosság és az önkormányzatok szá má ra
hétfõtõl csütörtökig 8:00 és 16:30, pén-
teken 8:00 és 14:00 óra között a 06-80-
200-766 ingyenes zöldszámon adnak to-
vábbi felvilágosítást, valamint a lakin-
fo@ksh.hu e-mail címen is fordulhatnak
hozzájuk. Az adatfelvétellel kapcsolato-
san a www.ksh.hu/lakberfelmeres in ter -
netes oldal nyújt bõvebb tájékoztatást.

»ÚK

Statisztikai adatfelvétel



Partnerkapcsolat kialakítására törekszik
Mariazell és Celldömölk, október elsõ
hetében városunk delegációja látoga-
tott az osztrák kisvárosba, mely Közép-
Európa egyik legismertebb Mária-kegy-
helyének számít.

A Mariazelltõl Csíksomlyóig tartó Mária
Út vallási kapcsolatot jelent a két te le -
pülés között, sõt köztudott, hogy mari-
azelli mintára épült Celldömölk kegy-
temploma is. Az egyházi kötelék mel -
lett a városok vezetõi a világi kap csolat
bõvítését tûzték ki célul, melynek
egyik alapja, hogy mindkét tele pülésen
JUFA által mûködtetett szállo dák mû -
ködnek, Máriazellben ket tõ is. Nyáron
Hamburgban az ottani JUFA szálloda
avatásán találkozott a grazi magyar
konzul a celldömölki város vezetéssel,
az õ közbenjárására látogatott a nyár
végén Celldömölkre Manfred See -
bacher mariazelli polgármester. Most
Celldömölk képviseletében Fehér Lász -
ló polgármester, Söptei Józsefné alpol -

gármester, Farkas Gábor jegyzõ, Karádi
Mihály és Marics Sándorné bizottsági
elnökök, valamint Kovácsné Söptei
Valéria képviselõ és Klára Ágnes, a cell-
dömölki JUFA szálloda igazgatója jártak
az 1270 méter magas hegy, a Bürger -
alpe lábánál fekvõ városban. 
A celldömölki delegáció megtekintette
a kisváros turisztikai attrakcióit, ame-
lyek évente 800 ezer turistát vonzanak.
A télen sípályaként, nyáron kerékpáros
útvonalként funkcionáló hegyoldalon
kabinos felvonó viszi fel a turistákat. A
hegytetõn fekvõ tavat erdei kisvasút
járja körbe, szabadtéri színpad, a fafel-
dolgozást bemutató interaktív múzeum
és rönkúsztató várja a látogatókat.
– Mariazell turizmusán belül a zarán -
dokok fogadása is példaértékû, ennek
köszönhetõ, hogy évente 200 ezer ven -
dégéjszakát töltenek el a turisták a kis-
városban. Nálunk, Celldömölkön ez a
szám még alacsonyabb, évente mint -
egy 40 ezer a vendégéjszakák száma,
de a mi törekvésünk is az, hogy ezt nö-

veljük, ennek érdekében növeljük a
turisztikai vonzerõnket. A két város kö-
zötti partnerkapcsolat kialakítása is tu-
risztikai, kulturális értelemben kezdõd -
hetne – hangsúlyozta Fehér László.
A polgármester bízik abban, hogy a
partnerkapcsolat késõbb testvérvárosi
kapcsolattá válhat, és egyre több cell-
dömölki fedezi fel Mariazellt, és vi -
szont, hiszen az egyházi kötõdésen szá -
mos más turisztikai értéket fedezhet-
nek fel a látogatók egymás városában.

»LA
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25 évet ünnepeltek

Erõsödik Mariazell és Celldömölk kapcsolata

Kultúra, zene, tánc, hagyomány… or-
szághatárokon túlmutató értékek, ame -
lyek 25 évvel ezelõtt testvérvárosi kap-
csolat kialakulását hozták létre váro-
sunk, Celldömölk és az olaszországi
Pagnacco település között.

A testvérvárossá válás 25. évfordulóját
ünnepelte a Fehér László polgármester
által vezettet delegáció október 5–6-án
a festõi szépségû, hegyekkel körülvett
kis településen. A megérkezés estéjén
a testvérvárosi kapcsolat elõmozdí -
tójának, a Lis Primulis táncegyüttes
megalakulásának 35. évfordulója alkal-
mából készült filmet tekinthette meg a
celldömölki delegáció, melynek tagjai
voltak Marics Sándorné és Karádi Mi -
hály képviselõk, bizottsági elnökök.
Fehér László gratulált az együttesnek, a
Diego Minisininek és Luis Emilio
Crozzolonak, a táncosok leköszönõ és
új vezetõjének, megköszönve a már
negyed évszázados közremûködését a
testvérvárosi kapcsolat elõmozdítá -
sában és ápolásában. Másnap a helyi
óvoda és általános iskola diákjai
mûsorral kedveskedtek a vendégek-
nek. Az eseményt megtisztelte jelenlé-
tével a trieszti tiszteletbeli konzul mun-
katársa is, és konzul asszony nevében

jókívánságait fejezte ki a jeles ese-
mény alkalmából. Kora este került sor
Pagnacco kulturális központjában, a
Fontanabona-kastély területén találha-
tó Parasztmúzeum kiállítótermében
megrendezett olasz–magyar kiállítás
megnyitójára, melynek keretében a
celldömölki születésû, Munkácsy-díjas
festõmûvész, Móritz Sándor alkotásait
tekinthette meg a szépszámú kö -
zönség. A mûvész életútját Pálné Hor -
váth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár igazgatója mutat-
ta be. A hivatalos fogadáson a celldö-
mölki delegációt Luca Mazzaro, Pag -
nacco település polgármestere köszön-
tötte a 25 éves jubileum alkalmával,
kifejezve reményét a további, fõleg

kulturális vonalon futó kapcsolatok
meg erõsítésére. Fehér László köszöne-
tet mondott a néptánccsoport akkori és
mostani vezetõinek a sok éves együtt -
mûködésért, valamint gratulált a város
vezetõinek a településen elért ered -
mé nyeihez. A köszöntõk után gálaest
következett, amelyen a Keme nesalja
Néptánccsoport fiatal táncosai ferge -
teges mûsort adtak, a közönség nagy
örömére. Vasárnap délelõtt szentmisén
vett részt a küldöttség. A látogatás vé-
gén Celldömölk város polgármestere
megköszönte a szíves vendéglátást,
hangsúlyozva a fiatalok néphagyomá-
nyok ápolásában betöltött szerepének
fontosságát.

»TAKÁCS TÜNDE
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Család és KarrierPONT a Városházán
A nyár folyamán megnyitottuk irodánkat
Celldömölkön a Városházán, a „Nõi Erõ –
Stabil alap nõknek Vas megye déli és
keleti részén” címû projekt részeként. 

A projektet mûködtetõ konzorcium részt -
vevõi a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Változó Világért Ala pít -
vány, az IFKA Iparfejlesztési Köz hasznú
Nonprofit Kft. és a Pannon Novum Nyu -
gat-dunántúli Regionális In no vációs Non -
profit Kft. Véleményünk szerint a négy
szervezet együttmû kö dése nagyon haté -
kony tud lenni az abban rejlõ szinergiák
kihasználásával: a Ka mara kiterjedt kap-
csolatrendszere, a helyi társadalomban
és gazdaságban való sokrétû beágyazott-
sága miatt méltán alkalmas a vezetõi po-
zícióra, a Pannon Novum az innovációt
képviseli, az IFKA Kft. a hazai családbarát
és nõi foglalkoztatás egyik legkomolyabb
tudás- és gyakorlati központja, a Vál tozó
Világért Ala pítványnak mint mun kaerõ-
piaci szolgáltatónak pedig közel 20 éves
tapasztalata van a cél cso porttal történõ
együtt mû ködésben. A projekt területi ha-
tókörének mérete és elhelyezkedése
igényli az eseti és rendszeres kitelepülé-
seket, melyek já rási székhelyekhez kö -
tõd nek (Celldö mölk, Vasvár, Körmend).
A Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar kamara
látja el a projekt irányítását, biz tosítja a pro-
jekt menedzsment szervezetét és látja el a
szakmai irányítást, valamint a nyilvánosság
biztosítását. Ta pasztalatára és kapcsolat -

rendszerére építve az õ feladata a munkál-
tatókkal, ön kor mányzatokkal és állami sze -
rep lõkkel való projekt szintû kapcsolatok
kiépítése, az együttmûködések kezelése.
A Változó Világért Alapítvány a köz vetlen
célcsoport területi szintû elérését, nekik
szóló közvetlen tanácsadási tevékenysé-
get biztosítja a projekt keretében.
A Pannon Novum Kft. részben a vállalko-
zókat, vagy vállalkozni szándékozókat cé-
lozza – akiknek startup tanácsadást biztosít
– részben pedig KKV-kat. A tipi kus foglal -
koztatási formákban rejlõ lehe tõ sé gek és
érdekek megismertetését végzi. Képzé -
seket szervez nõket és mun kál tatókat
segítõ szolgáltatásokról, lehe tõ ségekrõl.
Az IFKA elsõdleges szerepe az EFOP-1.2.6
kiemelt konstrukcióval való együtt mû -
ködés rendszerszintû kialakítása, annak
eredményeinek adaptálása a projekt mû -
ködési rendszerébe, illetve a korábban
már hasonló programot vitt szervezet
teljes körû minõség biztosítása, a projekt
módszertani tá mo gatása. Legelsõ alka-
lommal a júliusban megrendezett Vasu -
tas napon volt alkalmunk bemutatkozni a
nagyközönségnek. 
Míg a gyerekeknek csillámtetoválást ké-
szítettünk, alkalmunk nyílt beszélgetni ki-
csit a szüleikkel és elmondhattuk nekik,
hogy milyen kérdésekben, problémákkal
fordulhatnak hozzánk segítségért. Pél dául,
ha valaki állást keres, vagy csak váltana,
ha önéletrajzírásban van szüksége segít-
ségre, munkajogi kérdése van, ha vál -

lalkozni szeretne, ha egyszerûen „csak”
feszült és szeretné kideríteni az okát.
Októberben egy négy alkalmas sorozat
részeként lezajlottak elsõ tréningjeink
„Nõi szerepek és lehetõségek a gyer-
mekvállalás után”, valamint „Pár kap cso -
lat gyerek mellett” címmel. Ennek no -
vemberben lesz folytatása „Idõgaz dál -
kodás: anyaként nehezebb?” és „Család
és konfliktusok: a természetes valóság”
Facebook oldalunkon (Vasi Nõk Család és
KarrierPONT) igyekszünk a minket köve -
tõket idõben értesíteni minden olyan
rendezvényrõl, tréningrõl, me lyek érdek -
lõ désre tarthatnak számot.

»BI

Permben a „Vaknyugat” – a Soltis Lajos Színház oroszországi hódítása
Az Urál hegység lábánál, a Káma folyó
partján fekvõ Perm város színháza a vi-
lághálón talált rá kis hazánk apró váro-
sának kicsiny színházára, a Soltis Lajos
Színházra. Még konkrétabban pedig a
Martin McDonagh által jegyzett „Vak -
nyugat” címû darabjukra, mely azért
volt érdekes a permiek számára, mert
õk kizárólag ezen szerzõ mûveit játsz-
szák. Permben kétévente rendeznek
Nemzetközi Martin McDonagh Feszti -
vált, melyre ezúttal a Soltis színház
csapatát is meghívták.

A fesztiválon huszonkét produkció mu -
tatkozott be, fõleg oroszországi szín -
házak elõadásában, de külföldrõl is vol-
tak csapatok: Csehországból, Moldo vá -
ból, Grúziából, Bosznia-Hercego vi ná ból,
Kazahsztánból, Iránból, Romá niából is
vendégszerepeltek társulatok, Ma gyar -
or szágról a Soltis Lajos Színház. A szín -
házak különbözõ Martin McDo nagh-

elõadásokkal vettek részt a találkozón,
csak a Vaknyugat-ból volt hat.
Amint Nagy Zsuzsi mûvészeti titkár el-
mondta: – Óriási sikerünk volt, ami
annak is köszönhetõ, hogy elõadásunk
eleve különleges, hiszen a színpadon
helyezkedik el a nézõtér, nem melles -
leg pedig élõ zenét alkal ma zunk. A hat
tagú szakmai zsûrinek nagyon tetszett
ez a sajátos színházi forma, és az egész
elõadástól, színészi játéktól, valamint a
zenétõl egyaránt el voltak ragadtatva.
Különlegességként említeném, hogy
mi vel a díszletet nem tudtuk volna a
repülõn elszállítani, a permiek nagyon
készségesen megépítették a díszletün-
ket, és a kellékeket is rendelkezé sünkre
bocsátották. Az elõ adás magyarul ment
le, orosz felirattal, amit Sán dor Júlia ké-
szített. Ennek rendkívüli pontosságáért
is külön dicséretet kaptunk. Azt még ki-
emelném, hogy tár sulatunk részérõl
Pesti Arnold volt a kapcsolattartó, aki az

utazást megelõzõ három hónapban na-
pi kapcsolatban volt a permi szer -
vezõkkel, leegyeztetett mindent, és so-
kat dolgozott azért, hogy ki tudjunk jut-
ni Oroszországba. Tizenegyen utaztunk;
a négy színész: Bruckner Roland, Pesti
Arnold, Horváth Viktória és Temesi
Zsolt, a három zenész: Gregorich Zsófia,
Gregorich Bálint, Gregorich Domonkos,
hangtechnikus: Nagy Zsuzsi, fénytech-
nikus: Piller Ádám, tolmács: Kozma
András (a Nemzeti Színház dramaturg-
ja), és Sán dor Júlia feliratozó. Utunkat a
fesztivál szervezõi finanszírozták, és
kaptunk támogatást Celldömölk Város
Önkormányzatától is.” S visszacseppen-
ve Oroszországból kis városunkba, a
Soltis Lajos Színház legközelebbi cell -
dömölki elõadásai a következõk: októ-
ber 20. 19 óra: „Tót feri”, november 2.:
„Szent Iván-éji álom”, november 25.:
„A cigány”.

»REINER ANITA



Új néven folytatja mûködését a városi
távhõszolgáltató Celldömölkön. 
Hu szon öt évig a Veolia csoporthoz tartozó
CELLHÕ Kft. biztosítja a távhõt a városban.

Új koncessziós társaságot alapított CELLHÕ
Kft. néven a celldömölki táv hõszolgáltatási
feladatok ellátására a Veolia Energia Ma -
gyarország Zrt. A CELLHÕ Kft. a mûködési
engedélyek megszerzése után hivatalosan
október 1-jén vette át a város távhõ rend -
szerének üzemeltetését. Celldömölk Vá ros
Önkormányzata és a Veolia Energia Ma -
gyar ország Zrt. között 2001 óta fennálló, a
távhõszolgáltatás mû köd tetésére vonatko-
zó korábbi megállapodás lejárt. A település
önkormányzata tavaly pályázatot írt ki a
város távhõellátásának mûködtetésére. Ezt
a tendert, a feladatot az elõzõ idõ szakban
is a Cellenergo Kft.-n keresztül ellátó Veolia
Energia Magyarország Zrt. nyerte meg.
Az eredményhirdetést követõen a Veo lia
Energia Magyarország Zrt. és Cell dömölk
Város Önkormányzatának kép viselõi 2018.
április 27-én írták alá azt a szerzõdést,
amelynek értelmében a közbeszerzési pá-
lyázaton nyertes tár saság koncessziós tár -
sasága mûköd tetheti tovább a település
távhõrend szerét az elkövetkezõ 25 évben. A
CELLHÕ Kft. az eddigi szakembergárdára tá-
maszkodva a dunántúli város 463 háztartá-
sát és 62 egyéb fogyasztóját fogja kiszol -
gálni a szerzõdéses idõ szakban, a távhõ -
termelõi- és táv hõ szolgáltatói feladatokat
egyaránt ellát va. Fontos, hogy az új
szerzõdéses konstrukció és a névváltás

nem befolyásolja az árakat. A távhõ a la-
kossági felhasználók számára hatósági áras,
így az ügyfelek továbbra is a megszokott
árak mellett vehetik igénybe a szolgálta-
tást. A felhasználók az október 1. utáni
idõszakra már a CELLHÕ Kft. által kiállított
számlát kapják kézhez. Emellett a
távhõszolgáltató ügyfélszolgálati irodája is-
mét a régi helyén a Dr. Géfin Lajos tér 10.
szám alatt és a megszokott nyitvatartással
fogadja az ügyfeleket.
„Arra törekszünk, hogy az általunk mû -
ködtetett távhõszolgáltató rendszer to-
vábbra is üzembiztos, hatékony és környe -
zetkímélõ hõszolgáltatási megoldást jelent-
sen Celldömölk város számára, amellyel
egyaránt elégedettek lehetnek mind a la-
kossági, mind az intézményi ügyfeleink.
Olyan beruházásokat tervezünk végrehajta-
ni Celldömölkön, amelyek tovább javítják
majd a város távhõrendszerének hatékony-
ságát” – fejtette ki Bicskei Tibor, a CELLHÕ
Kft. ügyvezetõje.

***
A Veolia Energia Magyarország Zrt.-rõl:
A Veolia Energia Magyarország Zrt. több
mint 25 éves szakmai tapasztalattal a ma-
gyar energetikai piac megha tározó szerep -
lõje, önkormányzati és közületi szerzõ dés -
állományának meghatározó része – példá-
ul a pécsi, dorogi, esztergomi vagy tatai
lakossági és intézményi távhõszolgáltatás –
a 2020-as évekbe nyúlik elõre. A társaság
2013 folyamán stratégiai együtt mû ködési
megállapodást kötött Magyaror szág kormá-
nyával. A vállalatcsoport jelenleg több mint

1000 fõt foglalkoztat, országosan több mint
250 üzemeltetett telephelyen van jelen. A
cégcsoport konszolidált árbevétele 2016-
ban 52,8, 2017-ben pedig 55,1 milliárd fo-
rint volt. A cégcsoport 50 hazai önkor-
mányzat több létesítményét, 85 állami és
középületet, 28 egészségügyi intézményt
és 31 ipari telephelyet lát el energiával.
Emellett a magyarországi Veolia csoport
által üzemeltetett távhõszol gáltatók 12 vá-
rosban immár 13,5 ezer lakás távfûtésérõl
gondoskodnak, miközben országszerte a
vállalat további közel 117 000 lakossági és
intézményi ügyfél számára termel hõener -
giát. Az országos kiterjedésû cégcsoport
ener getikai szolgáltatások üzletága hõter -
melõ- és elosztó rendszerek üzemeltetését
végzi önkormányzatok, költségvetési szer-
vek és a magánszektor számára, de tevé-
kenységi körébe tartozik ezen felül a teljes
körû létesítmény-üzemeltetés és az ipari
outsourcing is. 
A Veolia Energia Magyar ország Zrt. éves
hõenergia-termelése meghaladja a 6700
terajoule-t, és évente több mint 750 giga-
wattóra villamos energiát állít elõ, továbbá
egy 28 gázmotorból álló, összesen 36 me -
gawatt kapacitású virtuális erõmûvet kitevõ
országos rendszert üzemeltet. A Veolia
Ener gia Magyarország Zrt. erõmûvi üzletá-
gának hét egységében (a pécsi Pannon
Hõerõmû Zrt., a Kõbányahõ Kft., a dorogi,
debreceni és nyíregyházi erõmûvek, a szak-
olyi DBM Zrt. és az ajkai Bakonyi Erõmû Zrt.)
magas hatásfokú földgáztü zelésû és meg-
újuló energiát – biomasszát – felhasználó
blokkok mûködnek, ezzel is tükrözve a cég-
csoport környezetbarát energiatermelés
iránti elkötelezettségét. 
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Október elsõ hete immár több évtizede
az Országos Könyvtári Napok program -
sorozatának idõpontja. A bibliotékák
erre az idõszakra idõzítik sokszínû
prog ramjaikat és különféle akciókkal
igyekeznek felhívni a figyelmet szol-
gáltatásaikra. A KMKK Kresznerics Fe -
renc Könyvtárában is részben már ha-
gyománnyá vált elemekkel illetve ak-
tuális rendezvényekkel várták az ér -
dek lõdõket a keddtõl vasárnapig tartó
„hosszú héten”.

A beiratkozási akciók országszerte nép -
szerûek s ez alól nem kivétel Celldö -
mölk sem. A vadonatúj tagok illetve a
tagságukat szüneteltetõk szép számban
éltek a felkínált ingyenes beirat kozási
lehetõséggel. Ehhez kapcsoló dóan két
bónusz nyerési lehetõséget is kínált a
könyvtár: az akcióban részt vevõk közül
sorsolás útján Káldos Gyula nyugalma-
zott könyvtárigazgató jóvoltából a

Köny ves Vasárnapon a kemenesmi-
hályfai Fülöp Klaudia egyetemi hallgató
Örökös Könyvtári Tag lett, a Média té -
kával együttmûködésben pedig a fel-
ajánlott 20 ezer Ft-os könyvutalványt
Hencz Dorka kisóvodás nyerte el.
Október 3-án Kenessei Károly, a nagy-

cenki Széchenyi István Emlékmúzeum
egykori igazgatója tartott gondolat -
ébresztõ elõadást „A legnagyobb ma-
gyar fényben és árnyékban –

Széchenyi, a magánember” címmel. A
történész az életút felvázolása során
forrásokkal gazdagon és szemléletesen
dokumentálta a magyar történelem
egyik legmeghatározóbb egyéniségé -
nek kettõs személyiségét: a sikerek fé-
nyében szün telenül felbukkant az ön-
magában való kételkedés árnyéka is.
Hagyományosan ezen a héten kerül
sor az Örökös Tagság cím illetve a né-
hány éve társdíjként alapított Talentum
Könyvtári tagság díj adományozására.
Idén október 6-án vehette át a fel -
nõttek kategóriájában ifjabb Nagy De -
zsõ képviseletében idõsebb Nagy De -
zsõ az elismerést, a fiatalok közül pe-
dig Janzsó Soma és Komáromy Mátyás
részesült a megtiszteltetésben.
Az október 7-i „Könyves Vasárnap” ez-
úttal rendhagyó módon már délelõtt

megkezdõdött: a könyvtár kezdemé-
nyezésére koszorúzásra került sor az
idén 225 éve született Edvi Illés Pál
evangélikus templom falán található
emléktáblájánál. Délután 14-tõl 17 órá-
ig rendkívüli nyitva tartással fogadta az
érdeklõdõket a könyvtár. A délelõtti
programhoz kapcsolódott Berecz Tibor
hely- és családtörténeti adatgyûjtõ
elõadása Edvi Illés Pál „Famíliák
könyve” címû kéziratos munkájának

részletes bemutatásával. Az értékes
forrás a bemutatóval egyidejûleg a
könyvtár honlapjának Kemenesaljai
Digitális Könyvtárába (http://www.
cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-di-

gitalis-konyvtar) is felkerült és ezután
bárki könnyen elérheti a korabeli por -
tákon élõk összeírását tartalmazó kü-
lönleges kéziratot. »N. T.

Országos Könyvtári Napok Celldömölkön

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerûsítést hajtunk
vég re hálózatunkon. A tervszerû bea-
vatkozások biztonságos elvégzése ér-
dekében elengedhetetlen a vezeték
idõszakos feszültség-mentesítése. A
munkálatok elvégzésének érdekében
2018. október 30.-án Celldömölk Ság-
hegy „celldömölki oldal” egész terüle-
tén 08:00 órától várhatóan 16:00 órá-
ig áramszünet lesz.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét,
hogy az aggregátoros házi áram ellá -
tást kizárólag egyedileg, az áram -
ellátást igénylõ készülék, köz vet lenül
az áramfejlesztõbe való csatlakoztatá-
sával szabad biztosítaniuk. Az aggre-
gátort áramszolgáltatói en ge dély nél -
kül a belsõ hálózatukra kötni, – még a
közcélú hálózatról leválasztott módon
is – szigorúan tilos és balesetveszé-
lyes! A szolgáltatás átmeneti szünetel-
tetése miatt kérjük megértését! A
tervezett üzem szü netekrõl internetes
oldalunkon tájékozódhat: www.eon-
hungaria.com.
Az áramszünet érinti: Celldö mölk–
Alsóság Vulkán Park, Cell dömölk–
Alsóság Ság-hegyi fogyasztási helyek.

NÉMETH TIBOR, KOMÁROMY MÁTYÁS, IDŐSEBB NAGY DEZSŐ, JANZSÓ SOMA ÉS EMIH-VIRÁG ESZTER
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A 2013-ban megrendezett országos
hírû Munkácsy kiállítás után a szintén
világhírû magyar származású képzõ -
mûvész Victor Vasarely alkotásaival ta-
lálkozhat a látogató a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz
Galériáján 2018. október 26-tól. A fel-
becsülhetetlen eszmei értékkel bíró
tár lat a pécsi Janus Pannonius Múzeum
Vasarely gyûjteményének anyagából
valósulhat meg. Az új stílust teremtõ az
„op – art” vagy optikai festészet pápá -
já nak és a kinetikus mûvészet alapító-
jának is nevezett Victor Vasarely, szü -
letett Vásárhelyi Gyõzõ életfeladatának
tekintette a német Bauhaus mûvészeti
iskola alapgondolatát, miszerint a mû -
vészetet az emberi környezet részévé
kell tenni, gondolkodásra és érzelmi
reagálásra késztetve ezáltal a nézõt. A
hangsúlyt a tudomány és a mûvészet
összekapcsolására helyezte, mivel a
mûvészet funkciója a XX. századra gyö-
keresen megváltozott, mint ahogy a
tudomány és a technika, valamint az
abból fakadó társadalmi feltételek,
ahol a látvány helyett a tudott valóság
visszaadása lett cél. Ez az alapja Va -

sarely mûvészetének, egy sajátos logi -
kával bíró mûveletrendszer. A Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár kiállítása egyaránt bemutat olaj és
temperaképeket, valamint a mûvé -
szetére jellemzõ szerigráfiák használa -
tát. Vasarelynek meggyõ zõ dése volt, el
kell érni, hogy a mûvészet tömegigény
legyen, és ezt a mûtárgy sorozatgyár-
tásával lehet megterem teni. A festõ al-
kotásaiban elveszi az ábrákból mind-
azt, ami anekdotikus és a geometria
segítségével plasztikai formává alakít-

va, az axonometrikus perspektíva hasz-
nálata által mozgó látványt eredmé-
nyez. A formák és a színek, a kompozí-
ciók alkotói megkezdik a maguk saját
életét a szem recehártyáját tudatosan
ingerelve, az agyhoz érkezve, egy
meg foghatatlan titokzatos területre az
érzelmek területére gyakorolva hatást.
Variációs, kombinatív képalkotó mód-
szerének eredményeként szín és for-
magazdagsága felmérhetetlenül széles
skálájú. A tárlatot Nagy András, a pécsi
Janus Pannonius Múzeum muzeológu-
sa ajánlja a közönség figyelmébe
2018. október 26-án 18 órai kezdettel,
aki egyben a kiállítás kurátora is. A
kiállítás megtekinthetõ 2018. október
26-tól 2018. december 5-ig, hétfõ és
vasárnap kivételével minden nap 9-tõl
18 óráig. Felnõtteknek 600 Ft/fõ,
nyug díjas és gyerekjegyek 300 Ft/fõ.
Iskolás csoportoknak elõzetes bejelent-
kezés után a kiállítás ingyen megte -
kinthetõ. Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!

»NÉMETH KATALIN

KEMENESALJAI MÛVELÕDÉSI

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Victor Vasarely a KMKK Móritz Galériáján

Pályázati Felhívás a Kresznerics Ferenc
Tehetségtámogató Alap 2019. évi ösztöndíjára
Kik pályázhatnak? 
Pályázhatnak olyan szülõk/gyámok/ pe -
da gógusok, akiknek igazolhatóan ki váló
képességû gyermeke/ és/vagy ta -
nítványa a 2017/2018-as iskolai évben
az általános iskola 3–7. osztályában ta-
nult 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 lét-
minimumérték 85347 Ft-os havi
átlagát. 

2. A szülõ vállalja, hogy támogatás
esetén tõle telhetõen biztosítja
gyer meke továbbtanulását. 

3. A tanuló a celldömölki járás terü -
letén 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 vég-
rendeletében foglaltak felelevení tésé -
vel hátrányos helyzetû, tehetséges
gyermekek támogatását vállalja fel a
könyvtár alapítványa. A tehetség meg -
nyilvánulása nem kötõdik iskolai tan-
tárgyakhoz, bármiben megnyilvánul-
hat. A jó tanulmányi eredmény nem
feltétele a jelentkezésnek, de elõnyt
jelent a pályázó számára. Bízunk ab-
ban, hogy kezdeményezésünknek lesz-
nek támogatói és a felajánlott adomá-
nyok hathatós tehet ség mentést tesz -
nek lehetõvé. A cél: a legtehetsége-
sebbek elkezdhessék álmaik megvaló-
sítását. A támogatást az Alapítvány
kuratóriu mának oktatási szakértõkkel
kiegészített ösztöndíj-bizottsága ítéli
oda. A döntés nyilvánosságra hozatalá-
ra éven te a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó városi ünnepségen kerül
sor. Az Alapítvány a nyertes pályá -
zókkal támogatási szerzõdést köt, az
ösztöndíj folyósítása január hónaptól
kezdõdik és egy naptári évre szól.
Indokolt esetben az ösztöndíj újrapá-

lyázás nélkül is meg hosszabbítható. 
A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2019-es támo-
gatási évre szóló pályázati adatlapon
nyújtható be, amelyhez mellékelni kell
az adatlap végén felsorolt dokumentu-
mokat! 
A pályázati csomag (részletes pályázati
felhívás, pályázati adatlap, ûrlap a ta nu -
ló jellemzéséhez) letölthetõ a www.
cellbibl.hu/index,php/alapitvany
címrõl, igényelhetõ e-mailen (kresz-
alap@gmail.com) illetve személyesen a
KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtá rában.
A pályázat beadható e-mailben, postai
úton, vagy az Alapítvány székhelyén:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1. 
A pályázat céljaival egyetértõk (ma-
gánszemélyek, vállalkozások stb.) tá-
mogatását örömmel fogadja a Tehet -
ségtámogató Alap. 
A pályázat részleteirõl érdeklõdni le-
het: kreszalap@gmail.com  illetve 06-
70/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határideje
2018. december 17. (hétfõ) 16.00. 
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Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa 1975-ben
emelte október 1-jét a Zenei Vi lágnap rang-
jára, ez alkalomból szervezett október 1-én
ünnepi koncertet az Ádám Jenõ Zeneiskola. 

Bejczi Károly igazgató köszöntõjében be -
szá molt a világnap történetérõl, je len -
tõségérõl, valamint szellemiségére és min-
denkori üzenetére is kitért. „Ze nét belsõ
ösztönzésre hallgatunk, világnap ide vagy
oda” – hangzott a tény megállapítás. Az
intézményvezetõ a zenében lévõ ösztö nös -
ségrõl beszélt, hiszen egy gyermek már a

kezdetektõl érzi, tudja, hogy neki mi a jó.
Igaz ez a zenére is, azokat a hangokat is-
mételgeti, melyeket ösztönösen jónak,
szépnek ítél. 
A zene jótékony hatásairól már rengeteget
hallhattunk: fejleszti az érzelmi intelligenci-
át, beépül a jel lem be, és késõbb nagy
szerepet játszhat a felnõttkori döntés -
helyzetekben. Sõt, bizonyos mértékben
még a depressziót is kezeli. Vigyázni kell
azonban a zenével, hiszen ellentétes ha -
tások is elõ idéz hetõk, gondoljunk csak a
zene feszültségkeltõ szerepére. Ezért is fon-

tos, hogy a hallgató mindig az igé nyé nek
megfelelõ minõségû zenét vá lasszon, a
zenész felelõssége pedig az, hogy zené -
jével mit idéz elõ. A világnapi megemléke-
zésen a zeneiskola tanárai adtak ünnepi
koncertet a közönségnek. A könnyed hang -
versenyen szá mos elõadást hallhattak a ze-
nebarátok. Köztük szóló- és kamaramûvek
csen dültek fel, zongorán, bõgõn kísért da-
rabok is elhangzottak. Minden megszólalta-
tott hangszer egyaránt hozzájárult ahhoz,
hogy a hallgatóságot valóban magával ra-
gadja a zene ereje. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is színültig megtöltötte a hall-
gatóság a kon cert termet, az elõadásokat
vastapssal díjazta a közönség. »NÉMETH NÓRA

Klubfoglalkozások kismamáknak és kisbabáknak
Méltán híres Celldömölk a szülészeti osz-
tályáról, azt azonban már kevesebben tud-
ják, hogy hasonlóan színvonalas és intenzív
szülésre felkészítõ tanfolyamok is zajlanak
a városban. Nagy né Deé Beáta körzeti
védõnõ a babaváró foglalkozás mellett
szeptembertõl baba-mama klubot is hirde-
tett a kisgyermekes édesanyák számára.

A digitalizált mindennapokban, a szû rés -
mentes információáradat világában egyre
nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az
emberek személyesen, hiteles forrásból,
igazi szakemberektõl kapjanak válaszokat
kérdéseikre, problémáikra. Különösen igaz
ez, mikor a gyermekvállalásról, a gyerek -
nevelésrõl van szó. Érdemes ilyen esetek-
ben az önjelölt tanácsadók helyett igazi
szakemberekhez fordulni. Erre nyújt lehetõ -
séget Celldömölkön Nagyné Deé Beáta ba-
baváró tanfolyama. A 2. számú kör zet vé dõ -
nõje eredetileg saját körzete várandós kis-
mamái számára indította a tanfolyamot, de
ahogy maga is elmondta, a foglalkozás nyi-
tott bárki számára. A körülbelül 4 alkalmas

tréning a legfontosabb kérdésekben igyek-
szik eligazítani a gyermekáldás elõtt állókat,
próbálja felkészíteni a kismamákat a váran-
dósággal járó testi-lelki változásokra, a szü-
lésre, a szoptatásra, és egy általán a szülõi
szerepre. A résztvevõk az elõ adásokon
szem léltetõ anyagokat is kapnak, csecsemõ
babán gyakorolhatják az újszülött helyes
tartását, így éles helyzetben is könnyeben
veszik majd az akadályokat. Ahogy a
védõnõ is elmondta, a tanfolyamon szoro-
sabb, bizalmasabb kapcsolat alakul ki a
szakember és az édesanyák, édesapák kö -
zött, mint akár egy egyszerû családlátoga-
tás során, így sokkal nyitottabban tudnak
problémákról, kérdésekrõl beszélgetni. Ezért
is javasolt minden várandós kismama szá-
mára, különösen azoknak, akik elsõ gyer-
meküket várják. Beáta a szülés után sem
hagyja magukra a kismamákat, az elmúlt
héten, csütörtökön indította el elsõ találko-
zójával a baba-mama klubot a Keme nes aljai
Mûvelõdési Köz pont és Könyv tárban. Jól be-
vált gyakorlat már ez is, hiszen korábban
Bobán és Jánosházán is mû ködtetett hason-

lót, és augusztus óta Ne mes kocsban is tart
foglalkozást. A baba-mama klubokat elsõ -
sorban a lakossági igény hívta életre, hiszen
jó kimozdulási lehetõséget kínálnak a talál-
kozók az anyukáknak és a csemetéknek is.
A szociális szerepén túl prevenciós célja is
van a klub foglalkozásoknak, a védõnõ min-
den alkalommal különféle témákban készül
inter aktív elõadásokkal, úgymint a beteg -
ségek megelõzése, balesetek elkerülése,
beszéd- és mozgásfejlõdés, vagy épp a jó
szokások kialakítása. Az elsõ baba-mama
klub is ennek jegyében zajlott, a kézmosás
világnapja alkalmából a kisgyermekek he-
lyes kézmosásra való szoktatása volt a ta-
lálkozó témája. A klubfoglalkozás emellett
azonban sok-sok beszélgetést és játékot is
tartogat a résztvevõk számára. A Mûve -
lõdési Köz pont állandó helyszínbizto sí -
tásának köszön he tõen a babaváró tanfo-
lyam és a baba-mama klub is teljesen in-
gyenes és nyitott minden kismama szá -
mára, az idõpontokról a facebookon tájé -
kozód hatnak az érdek lõdõk.

»NÉMETH NÓRA

Örömzenélt az Ádám Jenõ Zeneiskola
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Nyerhetõ meccsen maradtak pont nélkül kéziseink
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Vady
Mosonszolnok 24-26 (8-11). – Celldö -
mölk, NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés,
vezette: Bán-Farkas, Miksó.
Celldömölk: Bognár – Farkas 1, Szo mor -
kovits A. 2, Németh V. 1/1, Geiger 2,
Szecsõdi 9/6, Sebestyén 4. Csere: Szo -
morkovits L. 2, Balogh V., Pongrácz,
Füzfa, Kulcsár 2, Málovics 1, Szalai,
Berki, Marton. Edzõ: Salamonné Csótár
Adrienn.

Jól kezdte a találkozót a Celldömölk, az
elsõ percekben náluk volt az elõny. Az
elsõ tíz perc végére azonban egyenlí-
teni tudott a tavalyi bajnok, majd
ellépett 2-3 góllal, és ezt az elõnyét ál-
landósítani tudta. Jól védekezett a ház-
igazda, de támadásban sok hiba csú-
szott a játékukba, ezért hiába játszott
több alkalommal is emberelõnyben a
CVSE, szépíteni, egyenlíteni nem tu-
dott. Fordulás után sokkal pontosab-

ban, harcosabban játszott Salamonné
Csótár Adrienn együttese, aminek gó -
lokban is mérhetõ volt az eredménye.
A 40. percben már vezetett a Cell,
azonban a végjátékra megint jöttek a
hibák, amiket a Mosonszolnok kímé -
letlenül kihasznált. Nyerhetõ mérkõ -
zésen maradt pont nélkül a Celldö -
mölk, a sok kihagyott helyzet meg-
bosszulta magát.

»CSUKA LÁSZLÓ

XIV. Szüreti Kosárlabda Torna
A véletlen úgy hozta, hogy az idei ko-
sárlabda tornánkat éppen a Szüreti
Napokkal azonos hétvégére sikerült
beütemezni. Valószínû ezen ünnepet
érezték a tornáinkon általában részt
vevõ csapatok, mert szeptember 29-re
9 csapat nevezése érkezett, kiemelve
Kunszentmiklós együttesét. A 9 csapat
az ünnepre hangolódva színvonalas és
izgalmas mérkõzéseken döntötte el a
helyezések sorsát.
Idei végsõ sorrend nem hozott nagy
meglepetést, mert lassan megszokottá

válik a felnõtt csapatunk gyõzelme,
amiért most is dicséretet érdemelnek
fiaink. Végsõ sorrend: I. helyezett: CVSE
I., II. Répcelak KE, III. Kunszentmiklós,
IV. Jánossomorja SE, V. Sárvár SAKK I.,
VI. CVSE II., VII. Ajka Jóbarátok KE, VIII.
I.K.C. Gyõr, IX. Sárvár SAKK II.
A csapatvezetõk véleménye alapján
nagyon jól érezték magukat, játszottak
egy jót, így volt egy kellemes, moz -
galmas hétvége, kirándulás, jövõ évre
is várják a meghívást.

»ZÁMBÓ FERENC

Ameddig csak élnek, énekelnek
A Cselekvõ Összefogással Celldö möl -
kért Egyesület legfontosabb feladatai
közé tartozik a helyi közösségek fej -
lesztése, a társadalmi együttmû ködés
erõsítése, a lakosság aktív bevonása a
város életébe. Kiváló lehetõ séget te-
remtenek erre a különféle pályázatok,
egy most futó projekt részeként a helyi
identitás erõsítése érdekében szervez-
het programokat az egyesület. 

Ilyen esemény volt az október 12-i
Idõsek Napi rendezvény is, melyet rég
nem látott érdeklõdés övezett, teltha-
zás közönség fogadta az egyesület
szépkorúakat megszólító estjét. A vi-
lágnap alkalmából Fehér László, a
cselekvõ szervezet elnöke köszöntötte
a közönséget. A polgármester beszé-
dében hangsúlyozta, habár hivatalosan
a 60 év felettieket már szépkorúnak
tekinti a társadalom, az egészségügy
fejlõdésével és a várható élettartam ki-
tolódásával lassan ezen a felfogáson is
változtatni kell. A 60 éves hölgyek és
urak ugyanis korántsem inaktív tagjai a

társadalomnak, sõt, egyre növekszik
azoknak az aránya, akik a nyugdíj mel-
lett is tovább dolgoznak, vagy egyéb
társadalmi szerepet vállalnak. A pol -
gár mester hangsúlyozta, az idõskor az
élet természetes velejárója, élettapasz -
ta latokkal gazdagodva, bölcsen, de fia-
talos lendülettel és tartalmasan kell
eltölteni. A köszöntõ után az est sztár-
vendége következett, Soltész Rezsõ
személyében. A koncerten megjelen -
tek valószínûleg mindannyian emlé-
keznek még arra a bizonyos 1981-es
táncdalfesztiválra, melynek köszön -
hetõen Soltész Rezsõ berobbant a köz-
tudatba, akkora sikerrel, hogy aztán
három egymást követõ esztendõben is
az év énekesének választották. Az óri-
ási hírnévre szert tett énekes pedig
azóta sem lépett ki a reflektorfénybõl,
ahogy azt a celldömölki közönségnek
is elárulta, idén már az 50. évét tölti a
színpadon, mint elõadómûvész. Az
éne kes szombat este legismertebb slá-
gereit vonultatta fel a szépkorú hallga-
tóságnak, a számok között azonban

bõven jutott idõ az anekdotázásra, így
kiderült például az is, hogy Soltész
bizony nem elõször lép fel Celldö möl -
kön, a 70-es években egy alkalommal
már adott koncertet a helyi közön -
ségnek. Ahogy feltehetõleg akkori, úgy
a mostani koncertje is nagy sikert ara-
tott, a közönség nosztalgiázva énekel-
te a jól ismert olasz slágereket vagy
épp magyar táncdalokat. Az egyórás
mûsor után aztán ismét a civil szer -
vezeté volt a fõszerep, akik tombolá-
val, értékes nyereményekkel kedves-
kedtek a megjelenteknek. A vidám est
természetesen tovább folytatódott a
koncert után is, de ekkor már kötetlen
beszélgetések formájában.

»NÉMETH NÓRA

Lapzárta után
Örömmel értesültünk róla,
hogy a 2018. október 14-én
rendezett megyei Prima díjá-
tadó gálán Prima Díjat kapott
Süle Ferenc, a Liszt Fe renc Ve -
gyeskar karnagya. 
Kitüntetéséhez gratulálunk, a
ren dez vényrõl részletesen kö -
vetkezõ lapszámunkban szá-
molunk be. 



Dombóvári Kosársuli KE – CVSE-Vulkán
Fürdõ 89-63 (22-17, 23-17, 19-12, 25-
17), NB II-es kosárlabda-mérkõzés, 1.
forduló, Dombóvár, vezette: Földvári,
Fleischmann.
CVSE: Németh 2, Bíró, Szabó 4, Orbán
17, Rozmán 24/9. Cs.: Tóth, Gál 6, Csói,
Kovács 10/6, Adorján.
Jól kezdett az NB II-ben az újonc CVSE,
az elején még vezetni is tudott, ám a
folytatásban a lelkesedés már kevés
volt a frissebb házigazdák ellen. A
Dombóvár egész pályás letámadása el-
len nem tudott mit tenni a Cell, és a
végére elfáradt.

CVSE-Vulkán Fürdõ – Dunaújváros 108-
45 (37-10, 22-15, 25-11, 24-9), NB II-
es kosárlabda-mérkõzés, 2. forduló,
Celldömölk.
CVSE: Esztergályos 10, Németh , Bíró
6/6, Szabó 17/6, Hérincs 6, Orbán 12,
Gaál 8, Rozmán 15, Csói 4, Kovács K.
17/3, Adorján 4, Somogyi 9/3.
Játékos-edzõ: Szabó Bence
Izgatottan várta elsõ hazai NB II-es
mérkõzését a Celldömölk csapata, és
ez az izgalom nagyon pozitívan hatott
a játékosokra. Nagyszerûen kezdték a
találkozót a mieink, percek alatt
jelentõs elõnyre tettek szert, a gyen-

gén dobó vendégek lepattanóit rendre
elhozták, és villámgyors támadásokat
vezetve szórták a kosarakat. A félidei
szünetre már 34 pont volt a hazaiak
elõnye, és az már ekkor látszott, hogy
gyõzelemmel örvendeztetik meg szép
számú közönségüket. A második
félidõben sem tudott újítani a fejér
megyei alakulat, a celldömölkiek szin-
te hibátlanul, nagy kedvvel játszottak,
és számolatlanul szerezték pontjaikat.
Az utolsó negyedben 100 pont fölé ke-
rült a CVSE, amely két forduló után
50%-os mérleggel várhatja a Pécs elle-
ni találkozót. CSUKA LÁSZLÓ

Kiütéses hazai siker a kosárlabda NB II-ben

CVSE KSz edzés órarend
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Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– Ausz tria U23 6-1. – Celldömölk, Szu -
per liga férfi asztalitenisz-mérkõzés.
Páros: Kriston, Szita – Fridrich, Grininger
3:0 (9, 4, 7). Az elsõ szettben még jól
tudták tartani magukat az osztrákok,
de aztán Kristonék egyértelmûsítették
az erõviszonyokat (1-0). 
Egyéni, 1.kör: Kriston – Fritz 3:0 (6, 8, 6).
Kriston félgõzzel is simán nyert. (2-0)
Szita – Fridrich 3:2 (-8, 9, 13, -10, 6).
Fordulatos, nagy csatában nyert Szita,
aki a döntõ szettben jobban tudott kon -
centrálni. (3-0) Fazekas – Grininger 3:1
(4, 4, -5, 6). Fazekas egy szettet aján-
dékba adott ellenfelének, ám így se volt

kétséges a meccs végkimenetele. (4-0).
2. kör: Kriston – Fridrich 3:0 (6, 4, 9).
Kriston végig irányította a mérkõzést,
elszántan küzdött. (5-0). Fazekas – Fritz
3:0 (4, 4, 1). Nagyon sima volt, Faze -
kas szinte meg sem izzadt a 3 rövid
szett alatt. (6-0) Szita – Grininger 2:3
(8, -7, -12, 9, -8). Szoros meccs volt,
Szita fejben már kiengedett. (6-1). 
Gyõzött: Kriston 2, Fazekas 2, Szita 1,
Kriston–Szita páros, illetve Grininger.
Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels
– SZERVA ASE Szécsény 7-0. – Celldö -
mölk, asztalitenisz extraliga mérkõzés
Páros: Fazekas, Szita – Bátorfi, Németh
3:0 (8, 8, 11) 

Egyéni 1.kör: Szita – Horváth 3:0 (6, 6,
8), Fekete – Bátorfi 3:2 (-7, -6, 7, 2, 9),
Fazekas – Németh 3:1 (7, 7, -9, 6) (4-0)
2. kör: Szita – Bátorfi 3:2 (-8, 5, 1, -8,
6), Fa zekas – Horváth 3:0 (11, 7, 3), Fe -
kete – Németh 3:1 (-7, 3, 6, 7) (7-0)
A találkozó elõtt derült ki, hogy Kriston
Dániel sportorvosi igazolásával gondok
vannak, ezért a játékvezetõk nem en-
gedték asztalhoz lépni. Helyére az NB I-
es csapatot erõsítõ Fekete Soma szállt
be, és remekül helyt állt. Bátorfi ellen 0-
2-rõl, nagyot küzdve fordított, míg a
második körben Németh ellen is hát-
rányból nyert. 
Fazekas és Szita hozta a tõle elvárhatót,
ezért sima gyõzelmet aratott Klampár
Tibor együttese.

»CSUKA LÁSZLÓ

Minden fronton hibátlanul

A Palánta (7-9 évesek) foglalkozások a volt Gayer tornatermében lesznek az alsós épü-
letben. A többi edzés a CVSE – Swietelsky Arénában lesz. 
A napközi idén 16:30-ig tart, ezért éves kikérõt kell írni a gyerekek számára. Edzõk: SZB =
Szabó Bence (0620/939-3162), CB= Cordier Bálint (0620/663-3315], CSG= Csói Gábor
(0670/334-1693).

Idõpont 16:00-17:30 17:30-19:00 19:00-20:30

Hétfõ
Palánta 16:30–17:30 

volt Gayer tornaterem 
CB

Felnõtt edzés Feri
bácsi ajánlata

Kedd U12 
CSG

Felnõtt + U16 ed-
zés SZB vagy 
Megyei hazai

mérkõzés

Szerda U16
CSG

Nõi csapat B33 SZB

Ovisfoglalkozás CSG

Csütörtök U12 CSG
Palánta 16:30-17:30 CB

Péntek U12 
SZB

Felnõtt edzés +
U16 vagy 
NB II hazai
mérkõzés

A Bobai Evangélikus Általános és
Mûvészeti Iskola Szeretettel várja
2018. október 27-én (szombaton)
9.00 órakor a szülõket és leendõ
elsõ osztályos gyermekeiket, bemu-
tatkozó nyílt napjára. 
Ismerjenek meg minket egy játé -
kos, derûs, örömteli délelõttön. Is -
kolánk lovagi udvarában barangol -
hat gyermek és felnõtt. Élmények-
kel, lovaggá avatva, megkoronázva,
lovagi kincsekkel megrakodva tér -
hetnek haza.
A Celldömölkrõl érkezõknek lehe -
tõséget biztosítunk 8.30 órakor a
Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda elõl
induló iskolabusszal utazni.
Cím: 9542 Boba, Berzsenyi u. 8.
Tel.: 95-439-00, +36-70-333-6939
Elérhetõség: bobaiskola@gmail.com

Nyílt nap
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Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Répce -
laki SE 3-1 (2-1), megyei I. osztályú
bajnoki labdarúgó-mérkõzés, vezette:
Szabó I. Zsolt, asszisztensek: Lukács
Lívia, Papp János
Celldömölki VSE: Osvald- Enyingi, Szuh,
(Németh 68.), Virág, Kovács, Molnár,
Klauzer, (Büki 76.), Piri, Gyõrvári, Hor -
váth,(Gorácz 61.), Péter (Huszár 54.).
Edzõ: Kovács Balázs
Gólszerzõk: Rácz 22. (0-1), Molnár 31.
(1-1), Horváth 36. (2-1), Horváth 51.
(3-1)
A listavezetõ már az elsõ percekben
magához ragadta a kezdeményezést,
ám komolyabb fölényre nem tudott
szert tenni, ugyanis a vendégek játé-
kán is látszott, hogy nem csupán a tisz-
tes helytállás a céljuk ezen a szép,
napsütéses októberi délutánon. A lab-
da jobbára a két tizenhatos között járt
lábról-lábra, igazán veszélyes helyzetet
nem jegyezhettünk fel egyik oldalon
sem. A 22. percben aztán egy répcelaki
támadás végén, köszönhetõen a celli
védõk határozatlanságának, Rácz révén
megszerezte a vezetést a fekete-fehér
mezes vendégcsapat. (0-1) Osvald
Már kó a celliek hálóõre 652 perc után,
elsõ bajnoki gólját kapta celli szí nek -
ben. A szezon során elõször került hát-
rányba Kovács Balázs együttese, és
kérdéses volt, hogyan tud reagálni er-
re a helyzetre a házigazda. Sokáig nem
kellett aggódnia a hazai publikumnak,
hisz a 31. percben Molnár Tamás vég -
zett el szabadrúgást 28 méterrõl, és re-
mekül helyezett lövése Gyécsek kapu-
jának jobb oldalában kötött ki. (1-1)
Továbbra is nyílt volt tehát a találkozó,
mindkét csapat tette a dolgát becsület-
tel. A 36. percben az oldalvonal köze-
lében jutott pontrúgáshoz a Celldö -
mölk, Szuh Ferenc ívelte a labdát a
répcelaki tizenhatosra, és a hosszú
oldalon helyezkedõ Horváth Dávid fe -
jese után már elõnyben volt a házigaz-
da. (2-1) Fordulás után jól látszott,
hogy a celliek nem elégednek meg a
vékonyka, egygólos elõnnyel, egyre
jelentõsebb mezõnyfölényt harcoltak ki
maguknak. Ez a fölény már helyzeteket
is szült, több alkalommal is apróságo-

kon múlt, hogy nem góllal zárult a cel-
li akció. Sokáig azonban így sem úszta
meg a Répcelak, az 51. percben ugyan-
is Horváth vezethette egy az egyben
Gyécsekre a labdát, és remek ütem-
ben, a kapus lábai közt elgurítva a já-
tékszert, megszerezte a harmadik CVSE
találatot. (3-1) A folytatásban nem tu-
dott váltani a vendégcsapat, végig a
hazaiak uralták a játékot, újabb gólig
azonban már nem jutottak. Összessé-
gében elmondható, hogy a szervezet-
ten futballozó Répcelak ellen, megér-
demelten tartotta otthon a 3 pontot a
jobban játszó Celldömölk, így tovább
õrzi vezetõ helyét a bajnoki tabellán.
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Rum
KSC 2-2 (1-1), büntetõkkel: 3-4., Hal -
mo si Zoltán Vas Megyei Kupa 4. for -
duló, labdarúgó-mérkõzés, Celldö mölk,
vezette: Sebesi Patrik, asszisztensek:
Kiss Gábor, Monostori István
Celldömölk: Bíró – Lempeg, Büki, Enyin -
gi, Varga, Gorácz, Virág,  Péter (Galo -
vich 67.), Molnár, Szép (Piri 59.), Hu -
szár. Edzõ: Kovács Balázs
A sorsolás két elsõ osztályú csapatot
sodort egymás útjába a megyei kupa-
sorozat 4. fordulójában. Bár a bajnok -
ságban sima celli gyõzelem született
Rumban, ez egy másik meccs volt, és
tudjuk jól, hogy a kupákban sokszor az
osztálykülönbség sem garancia semmi -
re. A találkozó elsõ perceiben a hazaiak
igyekeztek kezdeményezõleg fellépni,
ám a rumiak ezt nem hagyták, és már
a celli tizenhatosnál letámadták ellen-
felüket. Kiegyenlített játék folyt, legin-
kább a két tizenhatos között. A két ka-
pusnak nem igazán akadt dolga, a tá-
madások nem jutottak el kapura lö -
vésig. Az elsõ 30 perc kiegyenlített já-
téka után a házigazdák kerültek némi
fölénybe, és néhány támadásuk már
magában hordozta a gólszerzés lehetõ -
ségét is. A 35. percben egy jobb oldali
beadást követõen Molnár Tamás fejel -
te a találkozó elsõ gólját, megsze rezve
a celliek vezetõ találatát. A kapott gól-
tól nem estek össze a vendé gek,
igyekeztek mielõbb egalizálni a talál-
kozót, és sokáig nem is kellett várniuk
az egyenlítésre. Jobb oldalon vezetett

támadást a Rum, és Ivic húzott egy vá-
ratlant, magasan ívelt a celli kapura,
lövése Bíró felett a kapuba hullott. A
nehezen megszerzett celli elõny tehát
2 perc alatt elolvadt, kezdhettek min -
dent elölrõl a felek. Fordulás után a
celliek ragadták magukhoz a kezdemé-
nyezést, ám a vendégek egy-két gyors
kontrával alaposan ráijesztettek a ha-
zaiakra. Több helyzetet dolgozott ki a
Celldömölk, de a befejezésekkel meg -
le hetõsen hadilábon állt, sokszor hoz-
tak rossz döntést a tizenhatoson belül
a támadók. A félidõ közepén egy ki -
pattanót Gorácz lõtt mintegy 20 mé -
terrõl kapásból kapura, és lövése Vel -
ladics hálójában kötött ki, újra vezetés-
hez juttatva ezáltal a CVSE alaku latát. A
folytatásban õrizte elõnyét  Ko vács
Balázs csapata, mezõnyfölényét azon-
ban nem tudta újabb gólra váltani. A
rendes játékidõ letelte után aztán jött
a celli hidegzuhany, ugyanis egy húsz -
ról meglehetõsen szerencsétlenül ha-
zafejelt labdát lefülelt  Ivic, és mattol-
va Bírót, életben tartotta a rumi remé-
nyeket. A maradék 1 perc már nem
volt elegendõ egyik félnek sem, hogy
eldöntse a továbbjutás kérdését, így
jöhetett a büntetõpárbaj. Az elsõ tizen-
egyest kihagyta a hazai rúgó, így rög -
tön elõnybe kerültek a vendégek, és az
utolsó körben ismét hibázott a Cell, így
a Rum gárdája várhatja a kupa kö -
vetkezõ fordulójának sorsolását. Hiá ba
futballozott a mérkõzés nagy részében
fölényben a CVSE, a kapu elõtt nem
volt elég hatékony, és a vendégek lel-
kesedése ezen a délutánon továbbju-
tást ért.

»CSUKA LÁSZLÓ

Fájó búcsú a megyei kupában

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

Celldömölk központjában a piaccsar-
noknál 23 m2-es felújított ,klímás
üz lethelyiség kiadó.
Telefon: +36 70 334 6014, +36 70
331 2382.

» APRÓHIRDETÉS
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