
AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

C E L L D Ö M Ö L K   V Á  R O S   Ö N  K O R  M Á N Y  Z A  T Á  N A K   L A P  J A

XXX. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (698) 2018. NOVEMBER 23.

»
Új



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

BAKANCSOK, VÉDÕCIPÕK
MUNKARUHÁK VÁSÁRA 

FA-GYULÁNÁL!
Prémium munkavédelmi cipõk!

Igényes bõr munkáscipõk már: 8985,- Ft/ pár

Klasszikus munkásbakancs már:5590,- Ft/pár
Utcai bõr bakancsok is kaphatók.

Maximális minõség, valódi garancia!
Munkaruhák, mellények, védõfelszerelések
Gumicsizmák, csizmabélések védõkesztyûk!

Gipszkarton, OSB!
Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton 

Gipszkarton normál 12,5 mm-es: 1190 Ft/tábla
Gipszkarton normál 9,5 mm-es: 1000 Ft/tábla

Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk

Isover és Kanuf hõszigetelõk szuper áron!
Áraink a készlet erejéig érvényesek!
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Kedvezményes fürdõjegyárak a celldömölkieknek
Köszöntésekkel kezdõdött a képviselõ-
testület novemberi ülése, majd intéz-
ményi beszámolókról, támogatásokról,
pályázatokról tárgyaltak a várost ve -
zetõ grémium tagjai.

November 7-én tartotta soros ülését a
képviselõ-testület, aminek nyitánya-
ként két köszöntés hangzott el. Rajczi
Bianka celldömölki születésû és váro -
sunkban élõ középiskolás diákot kö -
szöntötték elõször. Bianka október
6–18-a között Buenos Airesben, a III.
nyári ifjúsági olimpiai játékokon képvi-
selte hazánkat, kalapácsvetés sportág-
ban 13. helyezést ért el. Sikeréhez elis -
merõ oklevéllel és ajándékkal gratulált
Fehér László polgármester, Karádi Mi -
hály bizottsági elnök és Farkas Gábor
jegyzõ. A városvezetõ kiemelte, hogy
Bianka a Szombathelyi Dobó SE ver -
seny zõje, a Cselekvõ Összefogással
Cell dömölkért Egyesület két éve a cell-
dömölki fiatal tehetségek számára
alapított, Kiss Péterrõl elnevezett díjjal
tüntette ki.

November elején városunkban rövid
idõre eltûnt egy idõs férfi, az õ felku -
tatásában és megtalálásában mûkö -
dött közre a Kráter Önkéntes Tûzoltó és
Polgárõr Egyesület kutató–keresõ cso-
portja. A lelkiismeretes és önzetlen
munkáért polgármesteri elismerõ okle-
véllel és ajándékkal köszönték meg
mun káját a csoport tagjainak, az egye -
sület vezetõjének, Hadászi Zsoltnak,
Bódis Szabolcsnak, Faller Katalinnak,
Gyurák Péternek, Kocsis Krisztiánnak,
Molnár Dánielnek, Németh Ádámnak
és Németh Margitnak.
A napirendi pontok között A Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ, a Kemenes al jai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a
Kemenes Vulkánpark és a Celldömölki
Vá ro si Óvoda tevékenységérõl fo gad tak
el tájékoztatót a képviselõk. Az intéz-

mények mind szakmailag, mind gazda-
ságilag eredményes tevékenységet
folytattak az év során. A Vulkán park és
a Vulkán fürdõ esetében jegyárak vál-
toztatásáról döntött a testület. A Vul -
kánparknál elsõsorban az indokolta a
jegyármódosítást, hogy az intéz mény
mûködteti a Sághegyi Múzeu mot, így
kombinált jegyárakra is szük ség van. A
Vulkán fürdõ esetében fontos kiemelni,
hogy bár az energiadíjak emelkedése
megköveteli a jegyárak emelkedését is,
a celldömölkiek szá mára jelentõs ked-
vezményeket kínálnak továbbra is. Így
például a négyórás jegy a felnõtteknek
1550 forint, a nyugdíjasok, gyermekek
és diákok számára 1200 forint. A két-
órás jegy 1350 forint, illetve 990 forint,
és családi jegy kedvezményt is igénybe
vehetnek a látogatók. Érdemes bérletet
is vásárolni a celldömölkieknek, hiszen
például a nyugdíjasok egész napos
éves bérletet 65 ezer forintért vásárol-
hatnak, a négyórás bérlet pedig 50 ezer
forintba kerül a számukra, természe -
tesen a celldömölki felnõttek és gyere-

kek, diákok is jól járnak, ha bérletet
vásá rolnak. A decembertõl esedékes
jegy- és bérletárak a fürdõ honlapján
(www.vulkanfurdo.hu) lesznek megte -
kinthe tõek.
Szintén emelésrõl döntöttek az étkezé-
si térítési díjak esetében is. Január 1-
jétõl az óvodások számára naponta az
egész napos ellátásért bruttó 472, ebé-
dért 274, tízóraiért és ebédért, illetve
ebédért és uzsonnáért 373 forintot fi-
zetnek. Ugyanez az általános iskolások
esetében 522, 290, valamint 405 fo-
rint. A gimnazisták 372 forintért ebé-
delhetnek, míg a vendégétkezés 725
forintba kerül. A szociális ellátásért a
Gondozóházban és az Idõsek Otthoná -
ban napi 3200, havi 96 ezer forintot
kell fizetni majd januártól. A szociális
étkezés ebédvitellel 610, ebédvitel

nélkül 560 forintba kerül. Szintén 560
forint a fogyatékosok nappali ellátása
étkezéssel. A bölcsõdei gondozás térí -
tési díja a következõképp alakul: alap-
díj 80 forint naponta, távollét esetén
30 forint naponta, a napi négy al -
kalmas bölcsõdei étkezési térítési díj
428 forint lesz.
A képviselõ-testület szükségesnek tar-
totta, hogy a Celli HUKE Kft. mûkö -
désének érdekében az önkormányzat
garanciát vállaljon a cég 30 millió fo-
rintos folyószámlahiteléért. Sajnos sok
településen problémák adódnak a hul-
ladékszállítással, ugyanis a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelõ Zrt. a közszolgáltatást
végzõ szolgáltatókkal nem megfelelõ
ütemben számol el, így a cégek nem
tudják elvégezni a munkát. A legtöbb
alvállalkozóhoz hasonlóan a Celli HUKE
is likviditási gondokkal küzd, ezt a
prob lémát orvosolta a garanciavállalás-
sal az önkormányzat.
A képviselõk döntöttek arról is, hogy
munkájukat elismerve meghosszabbí -
tották ügyvezetõi megbízását a Celli
Huke élén Bognár Zsoltnak, a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ élén pedig Ló -
ránt Gábornak.
A képviselõ-testületi ülésen elhangzott,
hogy amennyiben a Cellenergo Kft.-nél
az ügyfeleknek túlfizetése keletkezett,
vagy éppen számlát kap hiányzó befi -
zetésrõl, a cég átalakulásával a Cellhõ
Kft. munkatársai az ügyletek rendezé-
sére felkeresik az ügyfeleket.
Fehér László polgármester beszámolt
arról is, hogy az önkormányzatnak két
pályázata is sikeres lett: Az iparterület
fejlesztésére 180 millió forintot, míg a
Kemenes Vulkánpark melletti terület
turisztikai célú fejlesztésére 218 millió-
forintot nyert a város. A projektek
részle teirõl következõ lapszámunkban
számolunk be.

»ÚK



4

Új Kemenesalja  »  2018. 11. 23.K Ö Z É L E T   «

Vasi néptáncegyüttesekkel telt meg
november 17-én a Kemenesaljai Mû -
ve lõ dési Központ és Könyvtár színház-
terme. A Nyugat-Magyarországi Nép -
tánc szövetség, az Örökítõ Nyugat-du-
nántúli Regionális Kollégium és a Vasi
Néptáncos Kerekasztal szervezésében
megvalósuló rendezvényen 11 nép-
tánccsoport mutatkozott be.

A megyei néptáncmozgalom kiemel -
kedõ mûvészeti mûhelyei kaptak teret
szombaton a Vasi Néptáncpanoráma
szakmai mûsorában. A rendezvény
kez detén Fehér László polgármester
köszöntötte a megjelenteket. A város-
vezető kiemelte, hogy Celldömölk is
aktív részt vevõje a néptáncnak, hiszen
az itt mû ködõ néptánccsoport 2012-
ben a Ke menesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár 40 éves évfordu -
lójával egy idõben ünnepelte fennállá-
sának 40. jubileumát. A rendezvény
célja a Vas megyében mûködõ ifjúsági
és felnõtt hagyományõrzõ néptánc-
együttesek be  mutatkozása volt, de
szakmai tapasztalatcserének is kiváló
közeg volt. A szakmai találkozóra
többek között Sárvárról, Körmendrõl,
Kõszegrõl és Szentgotthárdról érkeztek

csoportok, néhányan szólistaként is
megmutatták tudásukat a
szaktanácsadó zsûri illetve a
néptánckedvelõ közönség elõtt. A
fellépõk között olyan mûvészeti cso -
portok voltak, melyek különbözõ orszá-
gos szakmai bemutatókon is számos
díjat nyertek már el koreográfiájukkal.
A hagyományõrzõk, gyermek és ifjú -
sági csoportok, felnõtt- és senior tánc -
együttesek mintegy 300 fõvel vendé -
geskedtek a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban. A mûsor elsõ
blokkjában az idei évben elhunyt Antal
László munkássága elõtt tisztelegtek a
szervezõk. A neves koreográfus, nép-
táncpedagógus, táncmódszertani szak -
ember elindítója, vezetõje volt a vasi
nép-táncoktatói, együttesvezetõi kép-
zésnek, több szakkönyvet és számos
cik ket írt, gyermek és felnõtt néptánc -
oktatás, hagyományõrzés témájában,
valamint a folklórkutatás jeles szemé -
lyiségeinek életmûveivel is foglalko-
zott. A néptáncpanorámán az Antal
László által összeállított moldvai tánc-
anyag, csallóközi lakodalmas és Brue -
gel nyomán megalkotott táncképek
kerültek elsõ körön színpadra. A folyta-
tásban az autentikus, folklór néptánctól

kezdve a táncszínház kategóriájába so-
rolható magasabb mondanivalóval ren -
delkezõ koreográfiákig változatos pa-
lettával szórakoztatták a közönséget a
táncosok. Korbacsics Tibor, a ren dez -
vény egyik szervezõje, a Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes mûvészeti veze -
tõje elmondta, hogy az itt bemutatott
táncok túlmutatnak a szûkebb szülõ -
földrõl; a vas megyei, nyugat-magyar-
országi táncokból kitekintenek az
egész Kárpát-medencei területre. A
ren dezvény ideje alatt megtekinthetõ
volt az Antal László által szerkesztett és
összeállított „Egy élet a néptánc ku -
tatásban és a néptáncmûvészetben”
címû kiállítás, mely Pesovár Ernõ emlé-
kezetére készült. »B-VZS

Néptáncpanoráma vasi együttesek részvételével

A Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet rend -
szeresen megünnepli az októberi Idõsek
Világnapját. Hagyomány, hogy minden
évben más, a Vasúti Igazga tóság terüle-
téhez tartozó szolgálati hely fogadja be
a rendezvényt. Most rendhagyó módon
a tavalyi évben, és az idén is Celldömölk
adott otthont a programnak november
8-án. Ezúttal Szom bat helyrõl, Zalaeger -
szeg rõl, Ta pol cá ról és Veszprémbõl ér-
keztek a nyugdíjas szakszervezetek tag-
jai a Jufa szálloda konferenciatermében
tartott találkozóra.

A rendezvény házigazdája idén is
Fehér László polgármester volt, aki kö -
szön tõjében kiemelte a celldömölki
vasutas családok múltbéli elévülhetet-
len szerepét abban, hogy városunk
vasúti cso mó ponttá válhatott. A je len -
rõl beszélve pedig a városvezetõ a
folyamatban levõ és jövõbeni idegen-
forgalmi, turisztikai fejlesztésekrõl ej-
tett szót, továbbá kiemelte a vasúti
dolgozók társadalmi munkáját, amire
mindig számíthat a város. 
Az összejövetelen jelen volt Szuchy
Antal, a Vasutas Nyugdíjas Szakszer -

vezet szombathelyi területi képvise lõje,
Harasztovics Tímea, a GYSEV hu mán
erõforrás igazgatója, Molnár Géza a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Or szá gos
Szövetségének elnöke, Gyõri István a
VSZ nyugdíjas szervezet ügy vezetõ el-
nöke, valamint Horváth Csaba a VSZ
szervezetpolitikai alelnöke is. A találko-
zón szó esett aktuálpolitikai kér dé sek -
rõl, a nyugdíjrendszer hiányosságairól
és a vasutas környezetet is érintõ mun -
kaerõ piaci krízishelyzetrõl. A rendez -
vény programját kulturális mûsor is tar-
kította Szalai-Ziembiczki Dó ra énekes
közremûködésével, majd kötetlen be-
szélgetéssel zárult az esemény.
A Vasutasok Szakszervezete Celldö mölki
Nyugdíjas Csoportja a rendez vény elõtt
két héttel tartotta ha gyo mányos éves
beszámoló taggyûlését, melyen a ve -
zetõség újraválasztására is sor került.
Miután a helyi csoport elnöke, Árbócz
Györgyné beszámolt a celli szervezet el-
múlt évi munkájáról, a jelenlevõ tagság
újabb öt évre bizalmat szavazott ré -
szére, gazdasági fe lelõsnek pedig Klaffl
Sándornét választották.

»REINER ANITA

Ünnepelt a Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet

2018. november 17-én, szombaton
városunkban járt az olaszországi
Pagnacco testvérvárosi küldöttsége.
Mint arról korábban már hírt adtunk,
az õsz folyamán az olasz testvérváros-
ban mutatták be Móritz Sándor Mun -
kácsy-díjas festõmûvész alkotásait,
melyeket ezúton szállítottak vissza. A
vendégek megtekintették a Vasarely-
kiállítást, valamint a Néptáncpano rá -
mát. A pagnaccoi küldöttséget Fehér
László, a város polgármestere és Pálné
Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûve -
lõdési Központ és Könyvtár igazgatója
köszöntötte.

»LA

Vendégek Pagnaccoból

Legutóbbi lapszámunk Megemlékezés
és ösztöndíjátadás a közgyûlésen c. tu-
dósításunk tévesen megjelent monda-
ta helyesen: Szelestey László, a baráti
kör elnöke egy ösztöndíj megítélésérõl
tett bejelentést, melyet a tagok Takács
Sándornak, a Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium 11. D osztályos ta-
nulójának szavaztak meg. Az érintettõl
és olvasóinktól elnézést kérünk.

»ÚK
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IX. Celldömölki Állásbörze
Idén õsszel kilencedik alkalommal ren-
dezett a Változó Világért Ala pítvány ál-
lásbörzét Celldömölkön. Ismét sikerült
színes palettát felvonultatni az
érdeklõdõk elõtt. Kerestek munkaválla-
lót az élelmiszeripar több területére,
adminisztratív munkakörbe, építõipar -
ba, autó-, illetve gépiparba, de volt
olyan munkáltató is, aki külföldi állás -
lehetõséget kínált. A 24 kiállító Szom -
bathelytõl Csótig, tehát kb. 100 km-es
körben kínálta a lehetõségeket. 

Rendszeres kiállítóként jelen voltak
olyan országos szervezetek is, mint a
honvédség és a rendõrség. Minden
börzén, így az utóbbin is voltak olyan
cégek, akik ezelõtt még nem látogat-
tak el Celldömölkre. Látható, hogy az új
kiállítók egyre nagyobb távolságból
jönnek el börzéinkre, mivel egyre in-
kább kompromisszumokra kényszerül-
nek és keresik a határokat, hogy a
munkavállalók milyen távolságból haj-
landók feléjük mozdulni.
A legkülönfélébb képzettségi szinttel
kerestek az érdeklõdõk munkát. Az
általános iskolai végzettségtõl, a szak-
munkás végzettségen és a gimnáziumi
érettségin keresztül egészen a dip lo -
máig. Az érdeklõdõk tekintetében több
tendencia is megfigyelhetõ. Egyre töb-
ben jönnek el úgy, hogy még állásban
vannak, de már váltáson gondolkod-
nak. Egy állásbörze nagyon jó terep ar-
ra, hogy a beszélgetések során köny-
nyen fel lehessen mérni, hogy más cé-
gek milyen kondíciókkal kínálják nyi-
tott pozícióikat. A börzére ellátogatók
között egyértelmûen nõtt a kisgye -

rekes szülõk aránya is, akik abban bíz-
va jönnek el a rendezvényre, hogy a
jelenlegi munkaerõ-hiányos helyzet -
ben egyre több részmunkaidõs állásle -
hetõséget találnak a cégek kínálatá-
ban. Mellettük pedig minden egyes
börzén nõ a diplomás álláskeresõk, va-
lamint a nyugdíj mellett munkát kere -
sõk száma is.
Megtalálható volt a celldömölki Család
és KarrierPONT (CSAK PONT) is a kiállí tók
között. Az érdeklõdõknek alkalmuk volt
tájékozódni az iroda által kínált
lehetõségekrõl és felvilágosítást kap-
hattak az általunk kínált tréningekrõl is.
Többek között a november 5-én meg -
ren de zendõ „Idõgazdálkodás: anyaként
nehezebb?”, illetve „Család és konfliktu-
sok: a természetes valóság?” tré ning -
jeinkrõl is, melyekre még van lehetõség
jelentkezni az iroda face book oldalán
(Vasi Nõk – Család és Kar rier Pont).
Egy állásbörze akkor mondható sike-
resnek, ha a kereslet és a kínálat egy-
másra talál. Az igények és az elvárások
akkor fésülhetõk legjobban össze, ha a
két fél – munkáltató és munkavállaló –
leül egymással egy beszélgetésre. Eh -
hez teremtünk lehetõséget minden ál-
lásbörzénken. Egy személyes beszélge-
tés alkalmával mindenki jóval árnyal-
tabb képet kaphat a másikról. A mun-
káltató és a magánszemély is elosz -
lathat elõítéleteket magával kapcsolat-
ban. A pályázó sokkal mélyebb benyo-
mást tehet a személyes megjelenés-
sel, mint egy online felületen bekül-
dött jelentkezéssel és bár lehet, hogy
adott pillanatban nem talál olyan nyi-
tott pozíciót, melyet betölthetne, de

nagy eséllyel könnyebben be fog vil-
lanni a cégek toborzóinak egy késõbb
adódó lehetõség során, hogy a leg-
utóbbi börzén találkoztak valakivel, aki
alkalmas lehet a feladatra.

Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak Polgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 8/1.
A lakás jellemzõi: összkomfortos,
egy + fél szobás, távfûtéses. Terü -
lete: 45 m2. Bérleti díja: 23.895 Ft/
hó + liftdíj
A bérleti díjat az önkormányzat a pi-
aci értékrendhez igazítva, rendele-
tében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2018. no -
vember 28-tól telefonon történõ
elõ zetes egyeztetés alapján hétfõ-
csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 3. (hétfõ) 8.30 órá-
ig. A pályázatot írásban, lezárt borí-
tékban kell benyújtani. 
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös
Önkormányzati Hivatal vagyonkeze -
lõ jénél. A borítékra rá kell írni, hogy
„Lakáspályázat”, illetve a megpályá-
zott lakás pontos címét. A beérke-
zett pályázatok felbon tására 2018.
december 3-án (hétfõ) 9 órakor ke-
rül sor a Közös Önkormányzati Hiva -
tal tanácskozó termében. 
A bérleti jogot az nyeri el, aki több
havi bérleti díj elõre történõ megfi-
zetését tudja vállalni. Több azonos
összegû ajánlat esetén az aján lat -

tevõk között licitet tartunk a borí -
tékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés meg -
kötésekor a leendõ bérlõ köteles 2
havi lakbérnek megfelelõ összeget
óvadék címén befizetni, valamint a
bérleti szerzõdést közjegyzõi okirat-
ba kell foglalni, melynek költsége a
bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: határozott
idõre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti
szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várha -
tó idõpontja: 2018. december 10.
További információ a Közös Önkor -
mányzati Hivatal ügyintézõjénél,
Cell dömölk, Városháza tér 1., 105-ös
iroda, illetve a 95/777-813-as vagy
a 06/70-977-1318-as telefonon
kap ható. 

Pályázati hirdetmény

Meghívó
A celldömölki Kemenesaljai Mû -
velõdési Központ és Könyvtár
2018. december 7-én (pénte-
ken) 18.00 órakor rendezi Simon
Zsolt József iparmûvész kiállítá-
sának megnyitóját. Hely szín:
Mó ritz Galéria. A kiállítást meg-
nyitja: Söptei Józsefné Cell dö -
mölk város alpolgármestere.
Közremûködnek az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanárai és növendékei.
A kiállítás 2019. január 04-ig lá-
togatható.
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Szavalóverseny Berzsenyi emlékére
A magyar nyelv napjához kapcsolódó-
an szavalóversenyre hívta az általános
iskolák felsõ tagozatosait a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium. A Ber -
zsenyi vers- és prózamondó verseny
november 13-án került megrendezés-
re az iskola könyvtárában.

„Idegen nyelveket tudni szép, a hazait
pedig lehetségig mívelni kötelesség” –
Kölcsey Ferenc ezen gondolatával nyi-
totta meg a szavalóversenyt Tóthné Bali
Krisztina, a Berzsenyi Dániel Gim názium
igazgatóhelyettese, a rendez vény szer -
vezõje. A magyar nyelv nap jához kötõ -
dõ vers- és prózamondó versennyel
minden évben az iskola név adója elõtt
tiszteleg az intézmény. A tíz éves múltra
visszatekintõ rendezvény a kezdetek -
ben mûveltségi vetélkedõ formájában
zajlott, az elmúlt öt évben alakult át
szavalóversennyé. A versenyt Horváth

Florencia, a gimnázium diákja vezette
fel, aki egy egészen egyedi mûfajban,
slam poetry formájában mutatta be a
költészet határtalanságát. A slam, mint
mondta, egy olyan kötetlen stílus, mely
az elõadónak lehetõséget ad arra, hogy
három percben közölje gondolatait, ér-
veljen, megmagyarázzon, szórakoztas-
son és elgondolkod tasson. 
A jó han gulatú beve zetõt köve tõen a
verseny zõk kerültek középpontba. Az
idei évben 16 általános iskolás diák vál-
lalta a megmé rettetést az öt fõs zsûri
elõtt. 
A két kategóriában meghirdetett ver-
senyre négy iskolából érkeztek szava-
lók, akiknek két verssel kellett ké -
szülniük. A kötelezõként megnevezett
versnek egy Kemenesaljához kötõ dõ
köl teménynek kellett lennie, míg a má-
sik egy teljesen szabadon választott mû
volt. A sza valatokat követõen a zsûri ér-

tékelte a hallottakat, és eredményhir-
detésre került sor. Az 5-6. osz tályosok
közül elsõ helyen végzett Bende Zsóka
(Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola), má sodik Molnár Bí borka (Ostffy -
asszonyfai Petõfi Általános Iskola) lett,
harmadikként pedig Csa nádi Anna
(Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola) vehette át a díjat. A 7-8. osz -
tályosok mezõnyében Papp Linda Re -
gina (Ostffyasszonyfai Petõfi Álta lános
Iskola lett az elsõ, õt követte Sar lós
Amina (Szent Benedek Katolikus Általá-
nos Iskola), harmadik pedig Ta más Dóra
Noémi (Szent Imre Katolikus Általános
Iskola) lett. Különdíjat kapott Nagy
Eszter (Celldömölki Városi Általános Is -
kola-Alsósági Tagiskola), Badics Zsófia
(Celldömölki Városi Általános Iskola) és
Koronczai Adél (Ostffy asszony fai Petõfi
Általános Iskola)

»BVZS

„Celli-Szétpillantó” közlekedik a városban
A Kemenesalja-busz Kft. névadó rajzpá-
lyázatot hirdetett az óvodások és kis -
iskolások körében. A pályamûvekkel az
új városnézõ kisvonatot lehetett elne -
vezni, mely a késõbbiekben menetrend
szerint járja körbe Celldö mölköt.

„Celli-Szétpillantó” nevet kapta az a
városnézõ kisvonat, melynek avatására
november 9-én került sor a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár elõtti téren. A névválasztásba az
óvodásokat és a kisiskolásokat is bevon-
ta a pályázatkiíró, a Kemenesalja-busz
Kft. a KMKK közremûködésével. A meg-
hirdetett rajzpályázatra 136 pálya mun -
ka érkezett a gyerekek részérõl. Voltak
köztük egyéni és csoportos nevezõk is.
A celldömölki városnézõ kisvonatot
minden kisgyerek a saját elképzelése
alapján vetette papírra tet szõleges tech-
nikával. A beérkezett alkotások elbírá -
lását követõen a kisvonat névadó parti-

ján került sor az eredményhirdetésre
óvodások és iskolások kategóriájában. A
díjakat Fehér László polgármester és
Pécz Cecília, a Keme nesalja-busz Kft.
ügy vezetõje adta át a gyerekeknek,
akik ezt követõen a „Cel li-Szétpillantó”
elsõ utasai lettek. A kisvonat a környezõ
települések „Dot to” járataihoz hasonló -
an a közel jö võben menetrend szerint
közlekedik a városban. 
Óvodások: Csoportos helyezés: „Celli
zötyögõ” – Vörösmarty Úti Tagóvoda,
Mar garéta csoport nagycsoportosai.
„Szi várvány vonat” –Vörösmarty Úti
Tagóvoda, Százszorszép csoport. „ZAKI”
– Vörösmarty Úti Tagóvoda, Napraforgó
csoport. Egyéni helyezés: „Csillag vo-
nat” – Pápai Kovács Hanna, Vörösmarty
Úti Tagóvoda. „Suhi” – Csefkó Peggi,
Kop tik Úti Óvoda. „ZIKI” – Mészáros Ko -
rina, Vörösmarty Úti Tagóvoda, Napra -
forgó csoport.
Iskolások: I. helyezett: „Híreske”– Vajda
Flóra 4. c. Városi Általános Iskola. „Cel -
li-Piroska”, „Tulipiroska” – Nagy-Kovács
Bí borka 1. a. Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola. „Celli-Szétpillantó”–
Ta kács Eszter 4. a. Városi Általános
Iskola. „KMK-s vonat” – Szalay Borbála
4. c. Városi Általános Iskola. II: helye-
zett: „Évszakjáró” – Kuthi Lia 4. a. Váro -
si Általános Iskola. „Pöfögõ járat” –
Finna Zsombor 3. b. Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola. „A mi Dot -
tónk” – Takács Bálint 3. osztály Alsósági
Tagiskola. „SIHU-HU vonat” – Káldi

Borbála 4. a. Városi Általános Iskola. III.
helyezett: „Sági gõzös” – Bödör Bianka
3. oszt. Alsósági Tagiskola. „Dínó vo-
nat” – Tóth Botond 3. a. Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola. „Csipcsirip” –
Balaton Evelin 2. a. Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola. „Tipp” – Ba -
laton Laura 3. a. Szent Benedek Katoli -
kus Általános Iskola. Különdíj: „Füstös”
– Hadászi Nimród verse. 
Névválasztás: „Celli-Szétpillantó” – Ta -
kács Eszter 4. a. Városi Általános Iskola.
„Évszakjáró” – Kuthi Lia 4. a. Városi Ál-
talános Iskola. „Tulipiroska” – Nagy-Ko -
vács Bíborka 1. a. Szent Benedek Ka -
tolikus Általános Iskola.

»BVZS

Értesítés
A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sülete Celldömölki Helyi Csoport -
jának vezetõsége szeretettel hívja
és várja tagjait 30 éves jubileumi
rendezvényére, és egyben „Kará -
csonyváró ünnepségére”, melyre
2018. december 21-én (pénteken)
15 órai kezdettel kerül sor a Ke me -
nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz galériájában.
Belépési díj: 1500 ft/fõ, mely a va-
csorát és a zenét tartalmazza. Jelent -
kezési határidõ: 2018. november 26. 

Alapfokú német tanfolyam indul a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és könyvtárban. 
Érdeklõdni lehet hétköznap 8-12
óráig a 06-30/213 7688 telefonszá-
mon vagy e-mailben: rothkrisztina-
nemet@gmail.com

Tájékoztatás
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Az Együtt Celldömölk Városért Egye sület
és a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár szervezésében Celldömölk
Város Önkormányzata támogatásával
idén is felgyúlnak a város adventi koszo-
rújának gyertyái Izsákfán, Alsóságon és
Celldömölkön, a Szenthá romság téren. 

Az ünnepi mûsorokban fellépnek a he-
lyi óvodások, általános és középiskolás
diákok, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Köz pont és Könyvtár mûvészeti cso port -
jai, az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mû -
vészeti Iskola növendékei és tanárai, a
Soltis Lajos Színház tagjai, a Potya uta -
sok zenekar, a Csak Csajok énekegyüt-
tes, a Liszt Ferenc Vegyeskar és a
Tücsök Bábcsoport. Minden alkalommal
a történelmi egyházak képvi selõi ünne-
pi gondolataikkal és igehirdetéssel te-
szik teljessé az adventi várakozást. A
város vezetõi köszöntõt és jókívánságo-
kat mondanak. Az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület és az Alsóság-Izsák -
fai Részönkormány zat tagjai forralt bor-
ral, teával, pogácsával és süteménnyel
kínálják a ven dégeket.
Az elsõ gyertya lángja december 1-jén
16 órakor lobban fel a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola diákjai és a
Soltis Lajos Színház tagjai mûsora kísé-
retében. December 8-án Mikulás napját
is köszönti a második gyertyagyújtás.
Fellép a Tücsök Bábcsoport, majd a Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimná zium
diákjainak közremûködésével meg -
érkezik a Mikulás. December 15-én, a
õharmadik gyertya fényénél a Celldö -
mölki Városi Általános Iskola di ák jai, az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei és a Putyautasok ze-
nekar szerepelnek. De cember 22-én,
szintén szombaton 16 órakor, a negye-
dik gyertya meggyújtásakor kívánnak
áldott ünnepeket a Városi Óvoda Vörös -
marty úti Tagóvo dájának óvodásai, a
Liszt Ferenc Ve gyeskar valamint a Csak
Csajok énekegyüttes (Varga Diána éne-
kes és tanítványai). 
Fent megjelölt napokon Izsákfán 14.00
órakor, Alsóságon 15.00 órakor lesz
gyertyagyújtás. Helyi óvodások és álta-
lános iskolások szereplése, valamint
Varga Diána és tanítványai mûsora va-
rázsol ünnepi hangulatot.
A Szentháromság téren az adventi
gyertyagyújtások alkalmával össze -
gyûj tött adományok a városban elhe -
lyezendõ életmentõ készülék vásárlá-
sához járulnak hozzá.
Izsákfán december 08-án (szombaton)
14.30 órától 15.00 óráig és Alsóságon

15.30 órától 16.00 óráig közlekedik a
„Mikulás-vonat”. Celldömölkön a kivi-
lágított városközpontban pedig mind a
négy gyertyagyújtáskor 17.00 órától
lehet utazni a „Celli-Szétpillantó” kis-
vonaton Celldömölkön a kisvonat a
Szent háromság tér mellõl indul. Ezek -
ben az idõpontokban és ezeken a hely -
színeken a Cselekvõ Összefogással Cell -
dömölkért Egyesület valamint az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
felajánlásából az utazás ingyenes. 
December 16-án, vasárnap 19.00 óra -
kor kezdõdik az Együtt Celldömölk Vá -
rosért Egyesület és a celldömölki Evan -
gélikus Egyházközség által szervezett,
immár hagyományossá vált karácsonyi
hangverseny, melyet idén a celldömöl-
ki evangélikus templomban tartanak. A
koncerten idén az OMEGA együttes sze -
repel Oratórium c., az advent han gu -
latát idézõ koncertjével. 2013 ápri lisától
hazánk és a környezõ országok leg-

szebb templomaiban tartott formabon-
tó koncertturnét az Omega. Szim fonikus
zenekarokkal kiegészülve, új hangsze -
relésben adta elõ klasszikussá vált da-
lait. Noha az Oratórium látszólag a
rockzenétõl távoli mûfaj, a szerzõk az
eredeti daloknak a szokásost messze
meghaladó új értelmezést adtak, meg-
tartva a rockzenei elemeket. A dalok új
hangszerelésével, klasszikus zenei for-
mákba öntésével a szándék arra irá -
nyult, hogy az Omega életmûve új mû -
faji dimenziókban élhessen tovább. A
koncepció olyan jól sikerült, hogy fe -
lejthetetlen hangulatú elõadások szü -
lettek. A repertoáron olyan ismert ze-
neszámok szerepelnek, mint pl. Az éj-
szakai országúton, a Ballada a fegyver-
kovács fiáról, az Én elmegyek – hogy
csak néhányat említsünk. Idén a celldö-
mölki evangélikus templom ad helyet
ennek a páratlan zenei élménynek.

»LOSONCZ ANDREA

Ünnepi hétvégék az adventi idõszakban
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2018. október 14-én, Budapesten került
megrendezésre a Mozgáskor lá tozott
Nyílt Szabadpisztolyos Orszá gos Bajnok -
ság. Ezen a megmérettetésen ért el 3.
helyezést Magyar László celldömölki
sportlövõ, aki pontlövészetben szokott
versenyezni 10 méteres légpisztoly, 25
méteres ún. pe remgyújtásos, 0,22-es
kaliberû sportpisztoly és 50 méteres,
ugyancsak 0,22-es kaliberû ún. szabad-
pisztoly ver senyszámokban. A kiváló
eredmé nyekkel büszkélkedõ sportem-
berrel be szélgettünk a verseny kapcsán.

»Mióta ûzöd ezt a sportot? Hogyan ke-
rültél közel ehhez a sportághoz?
– Tizenéves általános iskolásként, talán
valamelyik osztálytársam unszolására
jöttünk el elõször lõni, ami akkor még a
mostani 1. Sz. Posta pincéjében volt.
Úgy alakult, hogy a pisztolyhoz nagyobb
tehetségem mutatkozott, így ezzel a
fegyverrel kezdtem sportolni. Aztán
kimaradt egy hosszú idõszak, és csak –
már kerekesszékben ülve – 2013 nyarán
kezdtem el újra edzeni. Ter mészetesen
eleinte semmit nem tudtam a mozgás -
korlátozott lövészetrõl, a cél az volt,
hogy meg tudjam tartani a fegyvert,
hisz még nyugalmi helyzetben is nehe-
zen ülök a székemben, mert állandóan
támasztanom kell magam a sérülésem
magassága miatt. Egyértelmûvé vált,
hogy kerekesszékesként is csak saját
magamba kapaszkodhatok lövéskor.
Kezemmel, vagy az oldalammal nem
ér hetek hozzá a székemhez. Miután
nyilvánvalóvá vált, hogy a 8-as körát -
lagot meg tudom lõni, a párommal el-
mentünk a Para limpiai Bizottság elé
klasszifikációra. Ott határozzák meg,
hogy milyen segédeszközöket használ-
hat egy mozgáskorlátozott sportoló,
hogy egyenlõ esélyekkel indulhasson a
versenyeken. Ez nálam azt jelenti, hogy
kerekes székbõl lõhetek. A szék paramé-
terei is szigorúan szabályozva vannak.
Ezután váltottam ki a licenc kártyámat,
így tudtam 2015-tõl versenyeken indul-
ni. Vannak versenyek, mikor egyedül in-
dulok mozgáskorlátozottként, ilyenkor
általában az ép versenytársakkal egy
kategóriában versenyzek, és ha köztük
sikerül jó eredményt elérnem, az min -
dig nagyon jól esõ érzés. 
»Celldömölkön mióta mûködik sport lö -
võ szakosztály, milyen lehetõségek
van nak ezzel a sportággal kapcsolat-
ban? Milyenek a feltételek?
– A sportlövészet Celldömölkön több
mint 30 éve mûködik a Szombathelyi
Polgári Lövészegyesület kihelyezett
szak osztályaként. Itt a 10 méteres lég-
fegyveres pontlövészetre van lehetõ -

ség, légpisztollyal és légpuskával. A
celldömölki klub vezetõje és edzõje már
a kezdetektõl fogva Nagy László, aki ki-
magasló szakmaisággal neveli a diáko-
kat a lövészet és a sportolás szép sé -
geire. Elsõsorban diákok járnak ide, úgy
tudom, most 15-en vannak, akik a terü-
leti és az országos versenyeken is szép
sikereket érnek el. Jelenleg a klub a
Vörösmarty és a Hunyadi utca keresz -
tezõdésében lévõ, volt orvosi rende -
lõben mûködik. Az edzések össze tettek
a lövészsportban. Elsõdle gesen kell egy
jó fizikai állóképesség, hogy az 1-1,5
kg-os pisztolyt gond nélkül fel tudjuk
emelni és stabilan kitartani a verseny
ideje alatt kb. 80-100 alkalommal – mi-
vel nem minden célzáskor szabad elsüt-
ni a fegyvert, csak ha biztosan a célon
áll az irányzék. Ezen kívül van az ún.
„száraz” edzés, amikor célra tartjuk a
fegyvert sütés nélkül. Ezeket bárhol le-
het, és kell is gyakorolni. Itt pedig me-
het a konkrét lövészet.
»Milyen versenyeken indultál eddig,
milyen eredményeid vannak?
– Eleinte Zalaegerszegen indultam ún.
pontszerzõ területi versenyeken. Elõ ször
minden nagyon furcsa volt. Kere -
kesszékbõl teljesen más a világ. Ami
amúgy természetes, az székbõl sokszor
elérhetetlen. Már a lõterekre való beju-
tás is problémás. Egyedül nem is
tudnám ûzni ezt a sportot. Ez egy csalá-
di csapatjáték. A párom, Hegedüs Er -
zsébet támogatja minden hobbimat és
célomat, összekészít engem, a felszere-
lésemet, amit magammal viszek. Édes -
apám technikai oldalról támogat. Hogy
a kerekesszékem megfeleljen az
elõírásoknak, a lövészet kellékeit alakít-
juk ki, vagy éppen át együtt, hogy az
nekem a legideálisabb legyen. Emellett
visz versenyrõl versenyre. Be készít en-

gem, a fegyvert és egyéb kiegészítõket
a lõállásba. Édesanyám pedig itthonról
szurkol nekem. Szóval ezért ez egy csa-
patmunka. Az én sike reim, az õ sikereik
is. Itt, Celldömölkön csak a légfegyveres
számot tudom gyakorolni, az éles lövé-
szethez eleinte Szombathelyre, majd
miután átigazoltam Zalaegerszegre, a
zalaegerszegi lõtérre járunk gyakorolni.
Már a legelsõ találkozásunkkor is min-
denki kedvesen fogadott és mindenben
a segítségemre volt mind Szombat -
helyen, mind Za la egerszegen. Mostanra
mondhatom, hogy már baráti, sporttár-
si viszonyban vagyunk mindenkivel,
már nem számítunk édesapámmal cso-
dabogárnak a kerekesszékkel. Már egy
vagyok kö zülük. A számszerû eredmé -
nyeimrõl: 2015 – Szabadpisztoly OB MK.
2. hely. 2016 – Légpisztoly OB MK 3.
hely. 2016 – Szabadpisztoly Dunántúli
Reg. Kupa 3. hely. 2017 – Légpisztoly
OB MK 2. hely. 2018 – Légpisztoly OB
MK 2. hely. 2018 – Szabadpisztoly Du -
nán túli Reg. Kupa 2. hely. 2018 –
Szabadpisztoly OB MK 3. hely.
»Melyik eredményedre vagy a legbüsz-
kébb?
– Azt gondolom, hogy ebben a sportág-
ban mindenki saját magával küzd. Így
én is. Mindegyik fegyvernemben meg-
van, hogy körülbelül hányas kör átlagot
tudok lõni. Ha azt elérem, netán még
jobbat is lövök, nagyon örülök. Aztán,
amikor nem sikerül, akkor elgondolko-
dom, hogy vajon hol hibáz tam. Az
elõbb felsorolt eredmények csak a töb-
biekhez képesti éppen aktuális helyezé-
sem mutatják. Mindegyikre büszke va-
gyok, tudom, mennyi munka van az
eredmények mögött. Az persze mindig
egy kicsit jobb érzést nyújt, amikor az
ép sporttársak között tudok dobogós
eredményt elérni, vagy amikor – mint
most, októberben is – van szerencsém
együtt lõni Dávid Krisztina és Gurisatti
Gyula paralimpikonokkal és pl. egy al-
kalommal, a 2017-es OB-n légpisztoly-
ban sikerült 8 kör különbséggel utóbbi
mögött végeznem.
»Hova szeretnél eljutni, milyen célokat
tûztél ki maga elé? 
– Én elsõsorban azért lövök, mert szere-
tem ezt a sportot. Nincsenek nagy cél-
jaim. Egy kicsit mindig legyek jobb a
tegnapi önmagamnál. Ha az ember
szívvel-lélekkel odateszi magát és még
egy kis tehetsége is van hozzá, elõbb-
utóbb meglesz az eredménye. De ez
igaz bármire az életben. Amíg a kis csa-
patomnak van hozzá energiája, addig
csinálom, utána meg majd meglátjuk,
mi lesz. Mindenkinek azt kívánom, hogy
találjon olyan tevékenységet, amit
olyan jó kedvvel tud ûzni, és ami annyi
örömöt ad neki, mint nekem a lövészet.

»CSUKA LÁSZLÓ

Magyar László országos harmadik
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Nektár és méz – édes pillanatok a gyerekeknek

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a gyermek és felnõtt színházi
elõadások mellett az ifjúsági korosztály
számára is szervez programot. Minden
évben több alkalomból álló hangver-
seny sorozatot kínál az általános isko lák
felsõ tagozatosainak, valamint a közép-
iskolásoknak, akik november 6-án le-
hettek részesei egy újabb koncertnek. 

A Filharmónia Magyarország évente át-
lagosan 1100 ifjúsági koncertet szervez
az ország több, mint kétszáz települé-
sén, ezáltal több százezer diáknak lehe -

tõvé téve az élõzene testközelbõl való
megismerését. Interaktív koncert jeik fõ
célja, hogy a moderátor történeteivel
hozzásegítse a gyerekeket a hangver -
seny során megismert mûvek és infor-
mációk összefüggéseiben való megér-
téséhez. Minden koncert középpontjá-
ban egy hangszer áll, melynek sokolda-
lú bemutatása is a program részét ké-
pezi. Ezúttal egy négytagú cselló kvar-
tett (Mé rei Tamás, Petró András, Jako -
bo vics Nikoletta, Gregorich Zsófia) fog-
lalta el a színpadot hangszereivel, pél-
dákat hoz va a zeneszerszám sok szí nû -

sé gére, melybõl a nézõtéren ülõ diák-
ság meg tudhatta, hogy a cselló kísérõ-,
dal lam-, és ütõhangszerként egyaránt
hasz nál ható, továbbá az emberi hang
teljes skálájának megszólaltatására is
alkalmas. A rendezvényen a diákok a
cselló elõdjével, a viola de gambával is
megismerkedhettek. Kon cert jük színesí-
tésére a zenészek különlegességgel is
szolgáltak közönségüknek: egy gordon-
kán játszottak négyen, két vo nó val. Mi -
vel az elõadás célja a cselló külön bözõ
stílusokban történõ bemutatása volt,
ennek megfelelõen Bach-kantáta, rene-
szánsz dalok, tangó, musical és opera-
részlet is felcsendült a négy tagú együt-
tes vonós hangszerein. »REINER ANITA

A mûvelõdési központ gyerekeknek
szóló bérletes színházi kínálatában a
Nektár Színház „Mátyás Király méz bo -
ra” címû darabja szerepelt második
elõadásként. Az óvodások és kisiskolá-
sok november 16-án tekinthették meg
a látványos mesejátékot.

A Nektár Színház 2003 októberében
alakult, az azóta eltelt másfél évtized-
ben számtalan mesét állítottak szín-
padra. A társulat célja olyan elõadások
létrehozása, melyek megédesítik a
mindennapokat – a gyermekekét és a
színházét is – „mert játszani jó” – vallja
a társulat, akik a klasszikus színházi
értékeket tartják szem elõtt, valamint

ragaszkodnak elve ik hez és a minõ ség -
hez. A „Mátyás ki rály mézbora” címû
mesejátékban a király 1479-ben csatá-
jából hazatérve ha talmas lakomával
ünnepli gyõzel mét. Nagy a vigasság,
örül min denki és él jenzi õt, de Mátyás
arca egyszer csak elkomorul… nem leli
az ünnepi asztalon kedvenc mézborát. 
In nen indul a történet és kíséri végig
útján a királyt és hû bolondját, akik fel-
kerekednek és – ahogy Mátyás királytól
már megszoktuk – álruhában járnak
utána, miért nincs a királyi asztalon a
mézbor. 
A Min dent Tudó Öregasszony segítsé-
gével megtalálják a méhészt, akinek
száját eskü lakatja zárja. Mátyás király

kénytelen felfedni kilétét és feloldani
esküje alól a mestert, aki elmondja,
hogyan pusztította el a három hordó
méz bort a nemes nedût szállító kato-
na. A történet végére természetesen
kiderül, mi vezérelte a katonát: azt hal-
lotta, hogy megrészegedés nélkül lát
csodákat az, aki iszik a mézborból;
másrészt pedig a megíz lelése után úgy
döntött, õ maga is szeretne méhész -
kedni és mézbort elõ ál lítani. A Nektár
Színház csapata korhû középkori zené-
vel és tánccal színesítette mesejátékát,
a látványt pedig a rész ben háromdi-
menziós vetített háttér tette még élve-
zetesebbé.

»REINER ANITA

A Võlegény a második bérletes elõadásban
Pénz, szerelem, hazugság, önmagunk
és mások áltatása, kitörés a kispolgári
nincstelenségbõl – errõl szól Szép Ernõ:
Võlegény címû komédiája, mely a mû -
velõdési központ 2018/2019-es szín -
házi évadának második darabjaként
került színpadra, november 4-én. A
nézõteret zsúfolásig megtöltõ közön-
ség a Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkciós Iroda közremûködésében
tekinthette meg az elõadást.

Szép Ernõ jól ismerte a kabarék világát.
A Võlegényt 1919-ben kezdte el írni, az
õsbemutatót 1922-ben a Vígszínház -
ban tartották. A közönségnek és a kri-
tikusoknak sem tetszett a darab, ami
jóval több, mint könnyed szórakoztató
komédia. Rámutat hazugságainkra,
gyen geségeinkre, görbe tükröt tart
elénk, vajon meddig vagyunk képesek
elmenni a képmutatásban. A groteszk,
a finoman maró gúny nem felelt meg
az akkori közönség ízlésének, ezért pár

elõadás után a darab süllyesztõbe ke-
rült, de a kezdeti nehézségek után
nap jainkra újra népszerûvé vált.
A komédia az 1910-es évek Buda pest -
jét tárja elénk. Ebben a világban min-
denki jobb életre, azaz több pénzre
vágyik, így a szereplõk minden napja
azzal telik, hogy a tisztesség és a szél-
hámosság határán egyensúlyoznak.
Fox Rudi, a fogász csak a hozomány
miatt akarja feleségül venni Csuszik
Kornéliát, akit viszont nem érdekel a
pénz: õ igazi, õszinte szerelemre és
boldog házasságra vágyik. Mivel ezt
nem kapja meg Ruditól, egy gazdag
férfi karjába menekül, és pártfogója ré-
vén nem koplal többé. Ajándékokat
osztva jelenik meg elképedt családjá-
ban, és utazásra készül. A faképnél ha-
gyott fogász persze utána jön, jelene-
tet rendez, sírás és összeborulás van, a
darab végére pedig egy titokzatos
illetõ által becsempészett arany ciga-
rettatárca megoldja az egymásba ka-

paszkodó fiatalok pénzügyeit. 
A keserédes, humorral átitatott vígjá-
tékot kiváló szófordulatok, a nyelvi hu -
mor eszközei, bohózatszerû jelenetek
tették színessé. 

»REINER ANITA

Cselló kvartett az ifjúságnak

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Celldömölki Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2018. december 4-én
(kedden) 16.00 órai kezdettel köz-
meghallgatást tart a Városháza ülés -
termében.
A Közmeghallgatásra tisztelettel
várjuk az érdeklõdõket.

»BAKONYI LÁSZLÓ
A CELLDÖMÖLKI ROMA NEMZETISÉGI

ÖNKORMÁNYZATELNÖKE

Meghívó
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A Vörösmarty úti Óvodában mindig is
nagy figyelmet szenteltek a hagyo-
mánytiszteletnek. Legutóbb november
8-án Márton napi ünnepséget tar -
tottak, amire már október közepétõl
készülõdtek az óvónõk a gyerekekkel.

És hogy mitõl volt különös ez a nap?
Hogy mindenki számára emlékezetes-
sé tegyék, megnyitották az óvoda ka -
puit a szülõk elõtt is – ennek kö szön -
hetõen az ovi interaktív játszóházzá
alakult. Készült itt csutkababa, gége -
tésztából fûzött karkötõ, tenyérliba, li-

ba és tökbáb, pattogatott kukoricás
liba, õszi termés mandala, darakép, jó-
cselekedet-plakát, sógyurma-liba, liba -
út termésekbõl, épült torzsatorony.
Volt lehetõség kukoricamorzsolásra,
zokni tömésre kukoricával, csipeszes
termésválogatásra, libatalpon járásra,
hogy csak néhány dolgot említsünk. A
részvevõk a nap végén, sötétedéskor
saját készítésû színes lampionokkal
gyü lekeztek, hogy közösen induljanak
Márton keresésére, majd, miután meg-
találták, énekelve vonultak együtt a
Szentháromság térre, miközben barát-

ság sütit osztogattak egymásnak. Az
ilyen és ehhez hasonló közös alkalmak
tovább mélyítik szülõk és gyermekek
kapcsolatát. 

»LA

Szülõk, gyermekek együtt ünnepeltek

Celldömölk Város Önkormányzatának
Pol gármestere pályázatot hirdet az
ön kor mányzat tulajdonában lévõ aláb-
bi költ ségelven megállapított lakbérû
lakás bérbeadására: Cell dömölk, dr.
Gé fin tér 2. 6/4. 
A lakás jellemzõi: összkomfortos, 1 +
2 fél szobás, távfûtéses. Területe: 56
m2. Bérleti díja: 29.736 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci
értékrendhez igazítva, rendeletében
éven te emelheti. 
A lakás megtekint he tõ: 2018. no vem -
ber 28-tól telefonon történõ elõ zetes
egyez tetés alapján hétfõ-csütörtök 8-
16, péntek 8-12 óráig.

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 5. (szerda) 8.30 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani. Pályázati adatlap átve -
hetõ a Közös Önkormányzati Hivatal
vagyon keze lõjénél. A borítékra rá kell
írni, hogy „Lakás pályázat”, illetve a
meg pá lyázott lakás pontos címét. A
beérkezett pályázatok felbontására
2018. december 5-én (szerda) 9 óra-
kor kerül sor a Közös Önkormányzati
Hiva tal tanácskozó termében. 
A bérleti jogot az nyeri el, aki több
havi bérleti díj elõre történõ megfize-
tését tudja vállalni. Több azonos össze -
gû aján lat esetén az aján lat tevõk kö-

zött licitet tartunk a borí tékbontást
követõen. 
Ezen felül a bérleti szer zõdés meg kö -
tésekor a leendõ bérlõ köteles 2 havi
lakbérnek megfelelõ összeget óvadék
címén befizetni, valamint a bérleti
szer zõdést közjegy zõi okiratba kell
foglalni, melynek költsége a bérlõt
terheli. 
A bérbeadás idõtartama: hatá rozott
idõ re, legfel jebb 5 évre szóló bérleti
szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várha tó
idõpontja: 2018. december 10.
További információ a Közös Önkor -
mány zati Hivatal ügyintézõjénél, Cell -
dömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda,
illetve a 95/777-813-as vagy a 06/70-
977-1318-as telefonon kap  ható. 

Pályázati hirdetmény
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A Határtalanul program keretében októ-
berben a Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskola 7. osztályos tanulói Szlová -
kiába és Lengyelországba utaztak el,
hogy megismerkedjenek a határon túli
magyarság kulturális, történelmi és ter-
mészeti értékeivel. A ki rándulás elõ -
készí téseként rendhagyó órák kereté-
ben készültek a kirándulásra, ahol meg-
ismerkedtek a meglátogatandó orszá-
gok elhelyezkedésével, lakosságával, a
határon túli kisebbség létével, történel-
mével, a programismertetést képekkel,
tesztekkel tették él ményszerûbbé.

Október 22-én reggel 6:15 órai indulással
hét órás buszozás után érkeztünk meg az
elsõ úticélunkhoz, Rozsnyóba. Itt elõször
a Református Alapiskolába látogattunk el.
Nagyon szívélyesen fogadtak bennün ket,
még egy kis mû sorral is kedveskedtek
nekünk. Mi is bemutattuk a településün-
ket és iskolánkat, majd átadtuk az aján-
dékainkat. Búcsúzásképp egy focimeccsel
zártuk le az ismerkedést. Isko lalátogatás
után megtekintettük Rozsnyó városát,
ahol II. Rákóczi Ferenc is szíve sen tartóz -
kodott. Mielõtt a szálláshelyünkre értünk
volna, Krasznahorka várához felmásztunk
és a kilátásban gyönyör ködtünk. Késõ es-
te érkeztünk meg a szállásunkra, Iglóba.
Itt finom vacsorával vártak minket. 
Másnap, reggeli után útnak indultunk
Lõcsére. Itt a 15. században épült régi
városházát néz tük meg elõször, ebben az
épületben ma már a Sze pesi Múzeum
mû ködik, ahol egy várostörténeti kiállí-
tást rendeztek be. Az épület legszebb
része a rene szánsz dí szí tésû tanácsterem.
A nagy terem aj taját Jókai regényébõl
ismert lõ csei fehér asszony festménye dí-
szíti. Rövid városnézés után buszra ültünk
és Kés márkra utaztunk. Késmárkon szüle-
tett gróf Thö köly Imre, akinek a mauzóle-

umát meg is látogattuk, és elhelyeztük a
koszorúnkat a sírján. A szomszédban
megtekintettük az evangélikus fatemplo-
mot, ami tisza fából és lucfenyõbõl ké-
szült és az építése során egyetlen szeget
sem használtak fel. Innét pedig elsétál-
tunk a Thököly – várig. Kés márk megis-
merése után tutajra szálltunk. A
Dunajecen gorál tutajokon festõi túrát
tettünk, a gyerekeknek ez egy igazi él-
mény volt. A tutajokat gorál népviseletbe
öltözött, ördögi ügyességgel kormányzó
hajósok navigálták. Majd nem két órás
hajózás után ismét buszra szálltunk. 
Késõ esti órákban érkeztünk meg Len -
gyel or szágba, Krakkó városába. Ebben a
városban nem unatkozhat az ember,
mert tele van látnivalókkal, temp lo -
mokkal és érdekes épületekkel. Har -
madik napot itt Krak kóban töltöttük el,
ahol felfedeztük a város magyar emléke-
it. Felkerestük a Jagello Egye temet,
Thurzó-házat, Mária templomot, a Posz -
tó csarnokot. Krakkó érdekessége a Mária
toronyból minden órában meg szólaló
kürtszó. Ebéd után a megtekintettük a
Wawelt, ami egyben a királyi vár s a

domb neve is, de itt található a székes-
egyház is. A várlátogatás után Szent Mar -
git templomban zártuk le ezt a napot.
Az utolsó napon korán keltünk és Ma -
gyarország felé vettük az irányt. Elõtte
azért még megálltunk Nedec festõi várá-
nál. A lengyel és a magyar állam közti
kereskedelmi úton álló várat, Trianonban
csatolták el hazánktól. A várba belépvén
olyan, mintha visszare pültünk volna az
idõbe. Megtekintettük a szépen berende-
zett múzeumi szobákat, a középkori ter-
meket, a börtönt és a vár feneketlen kút-
ját, ahová egy sze rencsétlen vesze ke dés
követõen beleesett a vár egykori urának
felesége, s most fehér ruhájában éjsza-
kánként a vár bástyáin kísért. 
A programokat sikeresen megvalósítot-
tuk, a tervezett tevékenységekkel
együtt. A tanulók élményekkel gazdagon
tértek haza utazásukról. 
A projekt zárásaként a hetedik osztályo-
sok, a hatodik évfolyamos diákok szá -
mára szer vezett bemuta tó elõadáson
mesélték el élményeiket, a kirándulás
során készült fényképek segítségével.

»KELEMENNÉ BENKÕ BARBARA

Kirándulás Krakkóban, felvidéki élményekkel

Mézes reggeli és zumba a Szent Benedekben
Egészségnevelési napot tartottak no-
vember 16-án a Szent Benedek Kato -
likus Általános Iskolában. Ennek szelle-
mében számos foglalkozás valósult
meg az intézményben, melyek az
egészséges életmódot, a helyes táplál-
kozást, és a rendszeres mozgás jelen -
tõségét hangsúlyozták.

Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is
mézes reggelivel várták a gyerekeket
az iskola ebédlõjében, ahol vajas-mé-
zes kiflivel kínálták a kisiskolásokat.
Lukács Csaba méhész, a Kemenesaljai
Méhész Egyesület elnöke elmondta,

hogy a mézes nap kezdeményezés
Szlovéniából indult el évekkel ezelõtt,
azzal a céllal, hogy a méz jótékony ha-
tását a kisgyerekekkel minél elõbb
megismertessék, és a cukor fogyasztá-
sát megpróbálják háttérbe szorítani, hi-
szen nagyon sok cukorbeteg él ma Ma -
gyarországon. 
A mézes programmal pár huzamosan
az iskolában különbözõ helyszíneken
folytak az egészséges életmódot
preferáló elõadások. A rendezvénybe
bekapcsolódtak a Népjóléti Szolgálat
munkatársai, a Védõnõi Szol gá lat, a ka-
tasztrófavédelem szakembe rei, a men -

tõ szolgálat és a rendõrség is. Az egész-
séges táplálkozás hangsúlyo zásán túl,
balesetmegelõzési tanácsok kal, elsõse -
gély nyújtási alapismeretek kel látták el
a felsõ tagozatosokat az illetékes szer -
vek képviselõi. A káros szenvedélyek,
legális, illegális drogok és az energia-
italok egészséget károsító hatásáról is
figyelemfelkeltõ elõ adást hallhattak a
nap folyamán. 
Az egészségnevelési nap a testmoz-
gásra is nagy hangsúlyt fektetett, zum-
ba óra keretében mozgatták át izmai-
kat a gyerekek.

»BVZS



Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Moson -
magyaróvári KC U22 31-39 (15-21), NB
II-es nõi kézilabda-mérkõzés, vezette:
Bán-Farkas, Miksó.
Celldömölk: Balogh – Sebestyén 2, Ba -
gics 1, Szomorkovits L. 5/5, Szomor -
kovits A. 3, Németh 4/2, Szecsõdi 9.
csere: Pongrácz, Geiger 3, Szalai F.,
Füzfa 4/2, Marton, Szalai Sz., Giczi.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn
Nem kezdett rosszul a Celldömölk, a
jóval esélyesebb vendégek nem tud -
tak meglépni. Az elsõ negyed óra vé-
gére aztán négy góllal elhúzott a Mo -
sonmagyaróvár, köszönhetõen a sok
eladott celli labdának. A hazai támadá-

sok során elkövetett pontatlan átadá-
sokat villámgyors lerohanásokkal bün-
tették a vendégek, és fölényüket így
állandósítani tudták. A szünetre már
hat gól volt a két csapat között, és a
második játékrész sem úgy indult,
ahogy szerettük volna. Küzdött becsü-
lettel a házigazda, próbált közelebb
kerülni ellenfeléhez, de a jobb erõkbõl
álló vendégek nem engedtek ki egy
percre sem. 
Hiába védett remekül Balogh Veronika,
hiába tettek meg mindent a celli lá-
nyok, ezen az estén ennyivel jobb volt
az ellenfél. 

»CSUKA L.
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Vereség hazai pályán
NB II. 
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. – Vo -
nyarcvashegy SE 12 : 6
Iván Csaba 4, Markó András 4, dr.
Németh Gábor 1, Bakonyi Bertalan 1,
Iván Csaba – Markó András, dr. Né -
meth Gábor – Bakonyi Bertalan páro-
sok. Négy órás csatában magabiztosan
gyõz tük le a vendég Vonyarcot.
NB III. 
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS  IV. – Za -
lavíz II. Zalaegerszeg 9 : 9
Máthé Gyula 3, Csapó László 3, Jakus
Tamás 2, Máthé Gyula – Harkály Bálint
páros. Egyik csapat sem tudott felül
kerekedni, így a döntetlennel kellett
megelégedniük.

Bajnoki mérkõzések

CVSE-Vulkán Fürdõ – Fonti Five Petõfi
SE 74-69 (17-15, 17-19, 16-13, 21-
23), NB II-es kosárlabda-mérkõzés,
Celldö mölk, vezette: Sebesi, dr.
Vajda
Celldömölk: Esztergályos 10, Szabó
23/9, Rozmán 15/3, Kovács K. 10,
So mogyi. Csere: Bíró 9/9, Hérincs 2,
Adorján T. 2, Csói, Németh, Kovács
B., Tóth B. Játékos-edzõ: Szabó
Bence.
Eddigi hazai mérkõzéseit könnyedén
nyerni tudta a Celldömölk együtte-
se, ám ezen az estén senki sem szá-
mított sima hazai sikerre. A PTE or-
vostanhallgatóiból álló vendég ala -
kulat nem tar tozik a könnyû ellenfe-
lek közé, így koncentrált, fegyelme-
zett játékra volt szüksége a Cell -
dömölknek, ha nem akarta megsza-
kítani remek hazai sorozatát. A
meccs nem indult pontesõvel, az
elsõ percekben még nem igazán

dobtak pontosan a játékosok egyik
oldalon sem. 
A vezetést a hazaiak sze rezték meg,
és az elsõ negyed köze pére már
több pontos elõnyre tettek szert. A
játékrész utolsó perceiben el kapta a
fonalat a Petõfi SE, és két pontra fel-
zárkózott. 
A második negyedben fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, és a félidei
szünetig egyik fél sem tudott ve -
zetést szerezni, 34-34-el kezdõdött
a harmadik etap. Ebben a játékrész-
ben megint celli fölénynek örülhet-
tünk, a vendégek szinte csak triplá-
ból próbáltak eredményesek lenni,
és szerencsére egyre több hiba csú-
szott a befejezéseikbe. 
Az utolsó negyedre is maradtak
izgalmak bõven, az utolsó pillanatig
nyílt maradt a mérkõzés, igazi kosa-
ras csemegét láthatott a szép számú
közönség. Jól játszva, igazi csa pat -

ként küzdve, megérdemelt gyõ -
zelmet aratott a Celldömölk, és 6
forduló után 4 gyõzelemmel és 2
vereséggel az NB II Nyugati csoport-
jának 5. helyén áll.
Répcelaki SE – CVSE-Vulkán Fürdõ
23-65 (9-15, 2-12, 8-20, 4-18), me-
gyei baj nokság, kosárlabda-mér kõ -
zés, Rép ce lak, vezette: Polyák, Pál
Celldömölk: Esztergályos 10/3, Bíró
9/3, Hérincs 12/3, Orbán 4, So -
mogyi 14/6. Csere: Lang 2, Adorján
I. 1, Gaál 8, Tóth 5/3. Edzõ: Szabó
Bence.
A celldömölki csapat egy pillanatig
sem hagyott esélyt a házigazdák-
nak, minden negyedet magabiztos
játékkal, nagy arányban megnyert.
A mérkõzés egyetlen negatívuma,
hogy Orbán Ti bor a találkozón meg-
sérült, így az NB II-ben sem léphet
pályára.
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A tavalyi évet bajnoki címmel záró cell-
dömölki sakkcsapat október végén
megkezdte idei bajnoki szereplését. 

Az új bajnoki kiírás szerint az elsõ és
utolsó fordulót ugyanazon a hely színen
és idõpontban játsszák a csa patok, így
az elsõ mérkõzésre Szom bathelyen, a
Tóvendéglõben került sor. Az elõzõ év-
hez képest szintén változás, hogy eb-
ben a szezonban már csak 1800 élõ

pont alat ti ver seny zõk voltak
nevezhetõk, valamint két bajnokságot
összevontak, így a tavalyi 6 csapat he-
lyett 11 együttes méri össze játéktudá-
sát az idei pontvadászatban.  Egy já-
téknapon az oda- és visszavágót is le-
játsszák a csa patok, 1-1 óra játék idõ -
vel, ellenkezõ színekkel. Az idei évet
bajnokhoz mél tón, nagy szerûen kezdte
a csa patunk, hisz elsõ négy mérkõzését
magabiztosan nyer ni tudta.

Celldömölk – Õriszentpéter 4:1
Õri szent péter – Celldömölk 0:5, sakk
baj noki mérkõzés 
Pontszerzõk: Kovács Barnabás 2, Döb -
rönte László 2, Olasz Jenõ 2 gyõ zelem,
Kasza István és Szücs Tibor 1,5 – 1,5
pontot gyûjtöttek.
Pankasz – Celldömölk 1:4
Celldömölk – Pankasz 1,5:3,5, sakk
bajnoki mérkõzés
Pontszerzõk: Piri Tamás 2, Döbrönte
Lász ló 2, Kasza István 2 gyõzelem,
Kovács Barnabás 1,5 pont.

»CSUKA L.

Hibátlanul kezdtek sakkozóinkr

Izgalmas meccsen, újabb hazai gyõzelem



Veretlenül õszi bajnokok labdarúgóink
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – János -
háza VSE 6-0 (2-0), megyei I. osztályú
bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Celldö -
mölk, vezette: Papp Ádám, assziszten-
sek: Németh András, Horváth Zoltán.
Celldömölk: Bíró – Büki (Szép D. 76.),
Enyingi, Szuh, Gyõrvári (Varga 61.),
Virág, Kovács, Horváth D. (Németh
55.), Péter, Molnár, Piri (Czöndör 68.).
Edzõ: Kovács Balázs.
Jánosháza: Kovács – Marsai, Vágusz,
Horváth A., Dákai (Tóth 70.), Szabó
(Pin tér 46.), Megyesi, Dénes (Fenyõ
78.), Dornai, Balázsi, Dobson (Varga
26.). Edzõ: Kelemen Kornél
A találkozó elõtt rövid ünnepség kere-
tében elbúcsúztatták az aktív játéktól
visszavonuló Szép Tamást, aki évekig
szolgálta a celldömölki klubot kapus-
ként, és az utánpótlás szakág vezetõ -
jeként egyaránt. Az érzelmes percek
után aztán a két együttes játékosaira
terelõdött a kilátogató szurkolók figyel-
me, kezdetét vehette a szomszédvári
rangadó. Már a kezdõ sípszót követõen
kapuja elé szegezte ellenfelét a lista -
vezetõ, a vendégeknek hamar egyér -
telmûvé vált, hogy ezen a délutánon
nem sok dolguk lesz a celli térfélen.
Nyomott a CVSE, a Jánosháza tizenhato-
sáig gond nélkül el is jutott Kovács
Balázs csapata, ám komoly gólhelyzetig
nem. A vendégek küzdöttek becsület-
tel, a 25. percben azonban így is hát-
rányba kerültek, Molnár Tamás lapos
lövése ugyanis a kapufáról a há lóba
pattant. Elõnye birtokában sem lassított
a Celldömölk, továbbra sem koptatta a
hazai térfélen a gyepet a Jánosháza,
minden erejükkel azon voltak, hogy ne
kerüljenek nagyobb hátrányba. Igye -
kezetük nem járt sikerrel, Molnár Ta -
más a 34. percben egy újabb átlövés
góllal duplázta meg saját, és csapata
találatainak számát. A félidõ végéig
már nem rezdült meg egyik háló sem,
így 2-0-s celli elõnnyel vo nulhattak
pihenõre a felek. A fordulás után sem
változott a játék képe, to vábbra is
jelentõs fölényben fut balloztak a
házigazdák, és mezõnyfö lényük hamar
gólokban is megmutatkozott. Piri Balázs

5 perc alatt duplázni tudott, az 53. perc-
ben már négy góllal vezetett a CVSE. A
találkozót végig irányító Celldömölk a
végéig még két alkalommal vette be
Kovács Krisztián kapuját, Molnár Tamás
és Piri Balázs egyaránt mesterhármasig
jutott. A kilencven perc alatt szinte alig
jutott el a celli térfélre a végig sport -
szerûen és lelkesen küzdõ Jánosháza
együttese, a listavezetõ hazaiak min-
den csapatrészben ellenfelük fölé kere-
kedtek, és ilyen arányban is megér de -
melten nyertek.
U 19-es mérkõzésen:
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – János -
háza VSE 8-1 (2-1)
gólszerzõk: Szabó K. (31., 41., 51.), Ko -
vács M. (54., 63.), Keszei T.49., Horváth
E. 76., Bakonyi N. 84. ill. Bugyi L. 35.
Király SZE – Celldömölki VSE-Vulkán Für -
dõ 1-1 (1-1), megyei I. osztályú baj -
noki labdarúgó-mérkõzés, Szombat -
hely, vezette: Vass I., asszisztensek:
Gyöngyössy, Fodor.
Celldömölki VSE: Osvald – Enyingi, Var -
ga, Szuh (Németh 78.), Gyõrvári, Virág,
Kovács, Horváth, Péter, Molnár, Piri.
Edzõ: Kovács Balázs.
Gólszerzõk: Deéry 26. (1-0), Molnár 44.
(1-1)
Két remek formában lévõ együttes
rangadóját rendezték a megyei
bajnokság utolsó õszi fordulójában.
Igaz, a szombathelyiek egy vereséggel
(Egyházasrádóc 1-2), és egy döntetlen-
nel (Rum 3-3) hangoltak az utolsó kör-
re, míg a mieink utoljára szeptember
29-én veszítettek pontot (Szentgott -

hárd 0-0), mégis ez az összecsapás volt
a forduló rangadója. Kovács Balázs
nem volt könnyû helyzetben a talál -
kozó elõtt, hisz csapata a végjátékra
alaposan megfogyatkozott, több sérü-
lés is nehezítette a CVSE trénerének
dolgát. Szerencsére azért volt kihez
nyúlnia, így egy jó celli kezdést láthat-
tak a meccsre kilátogató szurkolók. A
vendégek fölényben futballoztak, aka -
ratukat ráerõltették a házigazdára. A
26. percben egy labdavesztést köve -
tõen, Deéry révén mégis a Király SZE
került elõnybe. Szerencsére jól reagál-
ta le a bekapott gólt a Celldömölk,
nem okozott zavart a csapatnál a nem
várt találat. Továbbra is játszotta saját
játékát a kemenesaljai alakulat, és a
44. percben Molnár Tamás átlövésbõl
egyenlíteni tudott. A második játék-
részben nem változott a játék képe,
mindkét csapat igyekezett megsze -
rezni a 3 pontot érõ találatot, de hiába
küzdöttek derekasan a felek, ezen a
napon mindkét együttesnek meg kel-
lett elégednie az 1-1 ponttal. Jó iramú,
változatos meccsen igazságos döntet-
len született, a találkozó rangadóhoz
méltó volt. Az õszi szezont veretlenül
zárta a Celldömölk, 15 összecsapásán
mindössze háromszor remizett, ezzel
magabiztos elõnnyel szerezte meg az
õszi bajnoki címet. A téli szünetet
követõen – a sorsolás alapján – márci-
us 3-án, Egyházasrádócon folytatja sze -
replését a csapat, ám az idõjárás ezen
a dátumon még módosíthat.
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