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„Hallgat az erdõ,
csöndje hatalmas”
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Az ötödik városvezetõi ciklus kezdetén
Azért fogok dolgozni a következõ öt évben is, hogy Celldömölk a már elért sikerekre alapozva fejlõdhessen tovább, békésen, nyugodt körülmények között dolgozhasson az újonnan megválasztott
képviselõ-testület – emelte ki lapunk számára Fehér László polgármester.
Celldömölk a tízezer fõnél nagyobb települések közé tartozik, más kategóriába,
mint a megyei jogú városok, valamint a
tízezer fõnél kisebb települések. Magyarországon 3155 település, köztük 121 tízezer fõnél nagyobb település van. Vas megyében a megyei jogú városon, Szombathelyen kívül Celldömölk Körmend, Kõszeg és Sárvár tízezer fõ feletti. Összehasonlítva a választási eredményeket érdekes adatra találtunk: a 121 település
közül 22-ben irányítják a polgármesterek
saját városukat 2002 óta, közöttük Fehér
László.
»Polgármester úr, 1990 óta léteznek önkormányzatok, az elmúlt 29 évbõl 17
esztendõben az Ön vezetésével mûködött a városunk. Minek tulajdonítja ezt
az eredményt?
– Ez a nyolcadik önkormányzati ciklus
1990 óta, a 2014-es után a második,
amelyik öt évre szóló mandátumot adott
nekem polgármesterként és a képviselõknek is. Büszke vagyok arra, hogy az
említett 22 polgármester között vagyok.
Ezt tovább szûkítve, Vas megyében
Körmend polgármestere, Bebes István és
én vagyunk 2002 óta folyamatosan polgármesterek a tízezer fõ feletti városokban. 2002-ben négy polgármesterjelölt
közül, 53,19%-kal, 2006-ban három polgármesterjelölt közül 53,43%-kal nyertem. 2010-ben a szavazatok 67,03%-át,
2014-ben 62,08%-ot, most, 2019-ben
63,1%-ot kaptam, mindegyik esetben ketten voltunk jelöltek. Hiszem azt, hogy ez a
folyamatosan jó eredmény a folyamatos
munkának tudható be, amit a város érdekében végeztem, végeztünk. 2002-ben
célul tûztem ki magam elé, hogy szülõvárosomért megteszek mindent, amit tudok, amihez a lehetõségeim, a mindenkori képviselõ-testületek lehetõségei adottak. Ehhez az önmagamnak tett ígérethez
tartom magam azóta is. Persze hogy vannak konfliktusok, vannak hiányok, de az
akarat, a tenni akarás a közösségért, a
cselekvés mindig megvan. Úgy gondolom,
ezt ismerték el azok, akik rám szavaztak.
Köszönöm a bizalmat, és köszönöm azt is,
hogy a celldömölkiek tudják, lehet a politikát félretenni, és úgy dolgozni. Mindenkire számítok továbbra is, aki a várost
és a közösséget akarja szolgálni. Hiszem,
hogy együtt építjük tovább Celldömölköt.
»Melyek a legidõszerûbb feladatok a város további fejlesztésében?

– A városfejlesztésre vonatkozóan mindig egymásra épülõ terveink voltak,
ezekhez igazítottuk a pályázatainkat is.
Elsõsorban fontos, hogy az oktatási, szociális, mûvelõdési, turisztikai intézményeink, létesítményeink magas színvonalon és biztonságosan mûködhessenek, mindenekelõtt az itt élõk érdekében, és természetesen a városunkat
felkeresõ vendégek érdekében. Szeretném, hogy a folyamatosan növekvõ idegenforgalomnak köszönhetõen a Vulkán
fürdõ mûködése egyre stabilabb legyen,
s így több saját bevétellel üzemeljen,
egyre kevesebb önkormányzati forrással
kelljen támogatni. Természetesen folyamatos óhaj az utak és járdák felújítása,
karbantartása, ez a téma központi elem
volt a kampányban is. Nem gyõzöm
hangsúlyozni, hogy városunkban közel
140 utca van, 2018-ban 106 millió forintot, 2019-ben kb. 150 millió forintot fordítottunk utakra, és a jövõben is minden
lehetséges forrást megmozdítunk az útfejlesztések érdekében.
A Széchenyi–Kossuth–Budai Nagy Antal
utcák által határolt tömbbelsõ fejlesztése
is a célunk. Korábban a Dózsa György és
Budai Nagy Antal utcák sarkán lévõ telken garzonlakásokat szerettünk volna kialakítani bérlakásként fiatalok számára,
azonban oly mértékben megdrágultak az
építési bekerülési költség, hogy nem
tudjuk megvalósítani. Helyette a parkolás gondját enyhítendõ egy parkolót terveztünk, s vele együtt a Széchenyi utcától a Kossuth utcáig tartó útszakasz felújítását. Egy 2017-ben elnyert TOP-os
pályázati program keretében újulhat
meg az alsósági városrész központja, a
pályáztatási rendszer nehézkessége miatt idén õsszel kezdõdhettek a kivitelezési munkálatok. A 95 millió forintos tá-

mogatottságú projekthez az önkormányzat teszi hozzá a még szükséges mintegy
30 millió forintot. Nagyon fontos vállalása az önkormányzatnak a közösségi étkeztetés ellátása. Az óvodások és iskolások, valamint a szociális étkezést igénybe vevõk számára több konyhát is fenntartunk, melyekbõl az alsósági iskolában
mûködõ konyha fejlesztésére nyertünk
40 millió forintot pályázaton, s teszünk
hozzá kb. 15 millió forint önrészt. Vas
megye hasonló nagyságú városaiban
többnyire vállalkozásba adták a közétkeztetést, de mi meg szeretnénk tartani
a minõségi étel kínálatát az étkeztetésben résztvevõknek, még ha az önkormányzatnak így többe is kerül, másrészt
a munkahelyek megtartása is fontos
szempont.
»Megyei közgyûlési képviselõként a
Területi- és Településfejlesztési Operatív
Program pályázati bírálatainak elõkészítésében is részt vesz. Melyek az
ezekbõl adódó feladatok?
– A Horváth Elek utcában tervezett fejlesztésre elnyert pályázatunk van, a közbeszerzési eljárás sikeres lett, de jelentõs önrészt kell hozzátenni, hogy megfelelõ színvonalú és komfortfokozatú lakásokat alakítsunk ki.
Pályázunk ehhez egy 30%-os kiegészítõ
támogatásra, reméljük, eredményes
lesz. Vannak 100%-os támogatottságú
pályázataink, de a legtöbb TOP-os pályázathoz 10–40% önrész szükségeltetik.
TOP-os pályázatból valósul meg a
Kemenes Vulkánpark mellett a turisztikai
célú fejlesztés, a városi közösségi terek
felújítása a civil szervezetekkel együttmûködve.
Így például a Lokomotív Horgászegyesület a parktó medrének és környezetének rekonstrukcióját szeretné megvalósítani, az önkormányzat a Ság hegyen
információs pont és nyilvános WC kialakítását célozza meg, illetve a kerékpáros
pihenõhelyet szeretne kialakítani a Ság
hegy Térsége Turisztikai Egyesület irodája melletti területen és a katolikus templom elõtti parkos területen, és civil
együttmûködéssel megvalósulhat az
evangélikus templom környezetében
egy szabadidõs, rekreációs park kialakítása is.
Pályáztunk a ligeti óvoda felújítására, és
keressük a pályázati lehetõséget az
izsákfai temetõ gyalogos megközelítésének megoldására is. Amíg nem lesz pályázat a patak feletti híd kialakítására,
addig is meg kell oldanunk a temetõnél
való parkolást. Kisebb, de fontos megoldandó feladatok is vannak, azon leszünk,
hogy sorban mindegyikre találjunk megoldást.
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Megtartotta alakuló ülését az új összetételû képviselõ-testület
Alakuló ülését tartotta október 31-én
Celldömölk Város Képviselõ-testülete.
Összetétele hasonlóan az elõzõhöz, 11
képviselõbõl áll, melybõl heten a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület és az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület, négyen pedig az
Otthonunkért Közösen Egyesület jelöltjeként jutottak be.
Celldömölk Város Képviselõ-testülete
2019. október 31-én tartotta alakuló
ülését. A Himnusz felhangzása után
Fehér László, az újonnan megválasztott
polgármester nyitotta meg az ülést,
majd dr. Smidéliusz Sándor, a Helyi
Választási Bizottság elnöke tájékoztatta
a megjelenteket és a lakosságot a választások eredményérõl. Celldömölkön
9 szavazókörben zökkenõmentesen

folyt a szavazás 2019. október 13-án,
ahol a polgármester jelöltek, a képviselõjelöltek és a megyei listák mellett a nemzetiségi jelöltekre is szavazhattak a választópolgárok. A szavazásra jogosult 8721 fõbõl 4705-en, a szavazásra jogosultak 53,95%-a jelent
meg a szavazóhelyiségekben, hogy leadja voksát. Az urnákban összesen
4610 db – polgármesterjelöltre leadott
– érvényes szavazólap volt, amelybõl
2909-et Fehér László, a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
és Együtt Celldömölk Városért Egyesület jelöltje, 1701-et pedig Sebestyén Krisztián, az Otthonunkért Közösen Egyesület jelöltje kapott. A helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 12 § (2) bekezdése alapján
a Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Celldömölkön a polgármester Fehér László lett. Fenti törvény ér-
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telmében Celldömölkön 11 képviselõtestületi hely van, amelybõl úgynevezett vegyes választási rendszerben 8
képviselõt egyéni választókerületben

választanak a választópolgárok, 3
képviselõ pedig kompenzációs listáról
jut mandátumhoz. A nyolc egyéni választókerületben a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület és az

Együtt Celldömölk Városért Egyesület
jelöltjei közül képviselõi mandátumot
szerzett az 1. sz. választókörzetben Marics Sándorné, a 2. sz. választókörzetben Karádi Mihály, a 3. sz. választókörzetben Fehér László, a 6. sz. választókörzetben Söptei Józsefné, a 7. sz. választókörzetben dr. Kovács Zoltán és a
8. sz. választókörzetben Kovácsné Söptei Valéria. Az Otthonunkért Közösen
Egyesület jelöltjei közül egyéni képviselõi helyhez jutott a 4. sz. választókörzetben Hetényi Endre, valamint az
5. sz. választókörzetben Gelesits-Bellovics Diána Veronika. A kompenzációs
listáról mandátumot szerzõ képviselõk:
Gasztonyiné Fódi Zita (CSÖCE-ECVE) Sebestyén Krisztián (OKE) és Szücs Dávid
(OKE).
A megye választópolgárainak akaratából három fõ is képviselheti városunk
érdekeit a megyei közgyûlésben, hiszen Fehér László a Magyar Szocialista
Párt, Sipos Tibor és Szücs Dávid a Fidesz-KDNP képviselõjeként vehet részt
a Vas Megyei Közgyûlés munkájában.
A roma nemzetiségi önkormányzat települési, területi és országos képvise-
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lõire azok a választópolgárok szavazhattak, akik kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket. A 99 szavazásra
jogosultból 46 fõ élt is szavazati jogával, amelynek eredményeként Celldömölkön Bakonyi László, Bakonyi Richárd és Kuckár József alakíthatott
nemzetiségi önkormányzatot. Az ülésen jelen lévõ Bakonyi László, a megválasztott Roma Önkormányzat vezetõje gratulált Fehér Lászlónak mint polgármesternek, valamint a képviselõtestület valamennyi tagjának.
Ezután dr. Smidéliusz Sándor, a Helyi
Választási Bizottság elnöke megköszönte a gyors és pontos munkát
Farkas Gábornak, a Helyi Választási
Iroda vezetõjének, majd Farkas Gábor
is gratulált a választási eredményekhez. Ezután Fehér László, valamint a
képviselõk esküt tettek, aláírták, majd
átvették az esküokmányt és a megbízólevelet. Elsõ felszólalóként Söptei
Józsefné elmondta, hogy az elkövetkezõ ciklusban is összefogva kell dolgozniuk azért, hogy Celldömölk mindenki számára komfortos, élhetõ város
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legyen. Dr. Kovács Zoltán köszöntötte
az új képviselõ-testületet, megköszönte a választópolgárok bizalmát, majd
konstruktív együttmûködésre biztatta a
döntéshozókat. Sebestyén Krisztián
szintén megköszönte a választópolgároknak, hogy elmentek szavazni, külön
köszönetet mondott az Otthonunkért
Közösen Egyesületre adott szavazatokért. Bejelentette, hogy frakciót alakítanak, frakcióvezetõként önmagát jelölte meg, majd mindenkinek eredményes munkát kívánt. Karádi Mihály is
megköszönte a többségi szavazók bizalmát, elmondta, hogy igyekszik mindenki érdekeit képviselni, továbbá
hangsúlyozta az együttmûködés erejét.
A szintén jelenlévõ Gecse József, a
Celldömölki Járási Hivatal vezetõje felszólalásában hangsúlyozta, hogy polgármesternek, képviselõnek lenni egyaránt felemelõ, megtisztelõ és felelõsségteljes feladat. Konstruktív vitákat
kívánt, mely mindenképpen a közösséget, Celldömölköt szolgálja.
Végül Fehér László – aki képviselõi és
polgármesteri minõségében egyaránt

jelen van a testületben – megköszönte
a választópolgároknak a bizalmat, és
mindenkinek, aki élt választójogával.
Megköszönte a vállalkozóknak, hogy
továbbra is fenntartják vállalkozásaikat, ezáltal munkahelyeket teremtve
illetve megtartva a várost szolgálják.
Nyertes pályázatról számolt be, melynek következtében megvalósulhat az
Alsóságon üzemelõ közétkeztetést
szolgáló konyha felújítása, melyre 40
millió forintot nyert az önkormányzat,
mely mellé mintegy 15 millió Ft önrészt kell mellétenni.
A bizottsági struktúrát illetõen elmondta, hogy a tervek szerint összesen három bizottság fog mûködni: egy költségvetéssel – ügyrenddel, egy humán
területet érintõ ügyekkel foglalkozó valamint az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat, ezzel is csökkentve a mûködési költségeket.
Az ülés ünnepélyesebbé tételében
közremûködött Szalai-Ziembicki Dóra
és Szabó Angelika, végül a jelenlévõk
közösen elénekelték a Szózatot.
»LOSONCZ ANDREA

„Aki magyar, velünk tart…” – emlékezés 1956. október 23-ra
Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár idén is szervezett városi megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Az emlékezõ ünnepségre október 22én került sor a celldömölki 56-os emlékhelynél.
Az ünnepi megemlékezés a Soltis Lajos
Színház tagja, Szabó Angelika versmondásával vette kezdetét, aki Márai
Sándor: Mennybõl az angyal címû versét szavalta el, majd Szilágyi Varga
Diána énekes és két tanítványa: Varga
Zsófia és Kovács Alíz elõadásában hangzott el Varga Miklós: „Aki magyar, velünk tart” címû dala, az 1956-ról szóló
elsõ és egyetlen magyar rockoperából.
Az ünnepi beszédet Fehér László polgármestertõl hallhatták az egybegyûltek, aki rávilágított, hogy amint 1848,
úgy 1956 kapcsán is a szabadság, a jogok mellett a nemzeti egység lehet a
fõ gondolatunk. Az október 23-án
Budapesten utcára vonulók az 1940-es
évek végén kialakult uralmi rendszer
ellen keltek fel, és az országot megszállva tartó hadsereg távozását követelték. 1956 októberében békés tüntetéssel kezdõdõ, fegyveres felkeléssel
folytatódó forradalom bontakozott ki a
Rákosi Mátyás nevével összefonódó

kommunista diktatúra és szovjet megszállás ellen. A budapesti mûegyetemisták 1956. október 22-i nagygyûlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra pedig tüntetést
szerveztek ezek nyomatékosítására. „A
követelések között szerepelt a szovjet
csapatok kivonása Magyarországról, új
kormány létrehozása Nagy Imre vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok
felülvizsgálata, általános, titkos, többpárti választások, teljes vélemény és
szólásszabadság, szabad rádió. Október
23-án a budapesti Petõfi szobornál tartottak tüntetést, a fegyveres csapatok
elfoglalták a Magyar Rádió székházát,
a telefonközpontot. Több fegyverraktár, laktanya, rendõrörs, üzem is a
felkelõk kezére került, ledöntötték az
elnyomás jelképét, a Sztálin szobrot. A
békés tüntetés népfelkeléssé, majd a
szovjet csapatok beavatkozása után

fegyveres szabadságharccá változott. A
tömegmegmozdulások véres atrocitásokba torkollottak, emberéleteket kioltó sortûzek dördültek. Nagy Imre október 24-én kormányfõi megbízást kapott, aki a forradalom napjaiban koalícióssá változtatta kormányát. Az 1956os forradalmi eseménysorozat számos
áldozatot követelt, tízezrek hagyták el
az országot, a forradalom leverését
megtorlás, kivégzések, bebörtönzések
követték.” – foglalta össze az 56-os
eseményeket a városvezetõ, majd
folytatta: „Ma emlékezünk. Õrizzük
azok emlékét, akik egyként sorakoztak
fel a szabadság, a demokrácia érdekében. A jövõért. Minden kornak, a mának is megvan a harca a jövõért, amiért a nemzet képes egyik napról a másikra megtisztulni.”
Az ünnepi beszédet követõen Tóth
Ákos, a Soltis Lajos Színház színésze
szavalta el Dutka Ákos: Ember és magyar címû versét, majd a jelenlevõ hivatalos szervek, egyesületek, civil szervezetek képviselõi elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit az iskola falán levõ 1956-os dombormûnél. Az
emlékezõk ezután a katolikus temetõbe vonultak, ahol megkoszorúzták a
két celldömölki 56-os áldozat, Máté
Lajos és Koloszár Zoltán sírját.
»REINER ANITA
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Megalakult Vas Megye Közgyûlése
2019. október 22-én tartotta alakuló
ülését a Vas Megyei Közgyûlés. A 15
fõs testületbe összesen három celldömölki illetve két Celldömölk járási
képviselõ is bekerült.
Október 22-én a Vas megyei megyeháza dísztermében tartotta alakuló ülését
a megyei önkormányzat. Dr. Turcsán
Gábor, a Területi Választási Bizottság
elnöke adott tájékoztatást a választások eredményérõl. Kiemelte, hogy
csendes, nyugodt volt a választás a
megye mind a 216 településén. A megyei közgyûlés választására 145.916
Vas megyei választópolgár volt jogosult, közülük 80.686-an, a választásra
jogosultak 55,3%-a adta le a voksát. Az
érvényes szavazatok 61,58%-át a
Fidesz-KDNP listája kapta, ezzel 11 politikust delegálhatott a testületbe. A
megyei közgyûlésbe 1-1 képviselõt delegálhatott az MSzP, a DK, a Momentum és a Jobbik. A megyei közgyûlés
mandátumot szerzett tagjai átvették
megbízóleveleiket, amit az eskütételük
követett. Az MSzP megyei listáját Fehér
László, Celldömölk város polgármestere
vezette, és egyik rangidõsként negyedik ciklusban vesz részt továbbra is a
megyei önkormányzat munkájában.
– A megyei közgyûlés átalakult az elmúlt több mint tíz év alatt: kezdetben,
amikor elkezdtem a megyei önkormányzatnál a munkát, a Markusovszky
Kórház volt a legnagyobb intézmény,
de szociális, oktatási, közmûvelõdési
intézmények is tartoztak a megyei
közgyûlés fenntartása alá. Jelenleg a
megyei közgyûlés fõ feladata a Terület- és településfejlesztési Operatív
Programok (következõkben: TOP) pályázatának elõkészítése, javaslattétele,
illetve megavalósítása. Lassan a második európai uniós pályázati ciklusnak is
végére érünk, ez azt jelenti, hogy esély
van rá, hogy a beadott pályázatainkat
a fel nem használt forrásokból megfinanszírozzák. Emellett elindul a harmadik európai uniós fejlesztési ciklus,
amely 2020–2027-ig tart majd. Számomra öröm, hogy a 15 fõs megyei
testületbe Celldömölkrõl 3 fõ bekerült,
sõt, hogy a Celldömölki Járás területérõl összesen öten. Ez azt jelenti, hogy
a Vas megyéért végzendõ tevékenységünkön túl komoly lobbitevékenységet
tudunk folytatni Celldömölkért is – nyilatkozta Fehér László.
A Fidesz-KDNP listájának 8. helyérõl
került be a közgyûlésbe Sipos Tibor, a
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Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója, aki szerint a Vas megyei képviselõk Vas megyéért, illetve
az adott körzetért, településért kell,
hogy dolgozzanak, ahonnan érkeztek.
Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy
bekerült a megyei testületbe, reméli,
hogy legalább olyan hatékonysággal
tudja képviselni a térséget, mint az intézményét eddig is.
Ugyancsak a Fidesz-KDNP színeiben
vesz részt a továbbiakban Szücs Dávid,
aki szintén legfontosabb feladatának
tartja a térség képviseletét és az együttmûködést. Az alakuló közgyûlés Majthényi László személyében megválasztotta az elnököt. Alelnökként az elõzõ
ciklushoz hasonlóan Marton Ferenc és
dr. Kondora Bálint irányítják a munkát,
ami elsõsorban területfejlesztésre koncentrálódik.
– A Terület- és településfejlesztési Operatív Programnak a tervezett keretét,
több mint 21 milliárd forintot több
mint 170 sikeres pályázatra sikerült elosztani. Most van másfél-két évünk,
hogy a következõ ún. TOP-os pályázati
szakaszt elõkészítsük a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal és az érintett települések segítségével. A felhatalmazást erre a választópolgároktól kaptuk, öt évünk van,
hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk,
vagy eljátsszuk. Mi azt bizonyítottuk be
ezen az önkormányzati választáson,
hogy megszolgáltuk ezt a bizalmat, és
továbbra is meg fogjuk szolgálni, hisz a
frakciónk 10 fõrõl 11 fõre növekedett –
nyilatkozta Majthényi László, a közgyû-

lés elnöke. Amint azt Fehér László is kiemelte, Majthényi László egyházashetyeiként és Marton Ferenc jánosháziként
a Kemenesalját is képviselik. Így bízhatunk abban, hogy térségünk, városunk
még tovább fejlõdhet a következõ öt évben is.
»LOSONCZ ANDREA

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Lõrincz Levente Péter és Géczi Katalin leánya:
Abigél, Bujtor Csaba és Szakos Veronika leánya: Bíborka, Takács István
és Pozsgai Csilla leánya: Dorottya,
Topár Zoltán és Thán Réka fia: Bálint.
Halálozás: Kolonics Kinga Beáta szül.
Mészáros Kinga Beáta, Somogyi Aladár Gyula, Soós Vilmos, Lisztes József, Nagy Tivadar, Szabó Dezsõ,
Horváth István, Kovács József. Boba
Születés: Rádli Bálint János és Németh Flóra Viktória fia: Benedek.
Kemenespálfa Születés: Németh
Zoltán és Bedics Gyöngyi fia: Bálint.
Kemenessömjén Halálozás: Márkus
Zoltánné sz. Varga Emma. Mesteri
Halálozás: Szabó Miklós. Ostffyaszszonyfa Születés: dr. Erõss Péter és
Szente Eszter fia: Mátyás Koppány.
Halálozás: Németh József. Szergény
Születés: Somogyi András és Ágoston Katalin fia: Kornél. Kenyeri Születés: Rákóczi Róbert és Takács Melinda leánya: Liliána.
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» EMLÉKEZÉS

képviselete kiegészült dr. Kovács Zoltán képviselõvel az alsósági temetõben, ahol Gyõrffy László országgyûlési képviselõ, Varga László Csaba alpolgármester, Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõ, és Horváthné Varga
Margit oktatási szakreferens sírjánál
rótták le kegyeletüket. Az izsákfai vá-

Október 31-én az alsósági városrészen
szervezett halottak napi megemlékezést
a részönkormányzat, melynek kezdetén
ökumenikus istentiszteletre került sor az
alsósági evangélikus templomban Orsós
Zoltán katolikus plébános, Kerekes Csaba
evangélikus, és Németh Tamás református lelkészek celebrálásával. Ezt követõen az emlékezõk az elsõ világháború
hõsi halottainak emlékére koszorút helyeztek el az evangélikus, valamint a ka-

rosrész temetõjében Farkas Zoltán néhai részönkormányzat-vezetõrõl, és
Horváth Miklósról emlékeztek meg.
Budapesten Celldömölk két díszpolgára: Kiss Péter és Szekér Gyula sírját keresték fel október 29-én.

tolikus templom falán levõ emléktáblánál, a temetõ melletti emlékmûnél pedig gyertyagyújtással, és koszorúzással
adóztak a világháborúban elesettek emlékének.
»REINER ANITA

Tisztelet az elõdöknek
November elseje mindenszentek ünnepe, másodika a halottak napja.
Ezekben a napokban mindenki felkeresi elhunyt hozzátartozói sírját, a város
vezetõségének tagjai pedig évrõl-évre
leróják tiszteletüket néhai elõdeik
nyughelyénél.
Celldömölk Város Önkormányzata nevében a város vezetõsége egy régi
szép hagyománynak eleget téve minden évben felkeresi a település egykori
vezetõinek, jeles személyiségeinek sírját tisztelettel adózva emléküknek.
Október 30-án Fehér László polgármester, Farkas Gábor jegyzõ, Söptei Józsefné, Karádi Mihály, és Hetényi Endre
önkormányzati képviselõk az emlékezés koszorúit, illetve virágait helyezték
el a celldömölki temetõben Gosztonyi
János és dr. Gömbös Ferenc egykori országgyûlési képviselõk, Dala József járási tanácselnök, Tima László alpolgármester és gimnázium igazgató, Limpár
József egykori tanácselnök-helyettes,
Horváth Lajos díszpolgár és iskolaigazgató, Kálmán Jenõ a járási pártbizottság elsõ titkára, valamint Balázs Béla
CVSE elnök végsõ nyughelyénél. Gyertyagyújtással tisztelegtek Götman Bódog díszpolgár, csendõr alezredes és
Piri Zoltán sírjánál, továbbá Gayer Gyula celli születésû botanikus, iskola névadó családi kriptájánál. A városvezetés

Családi nap
Október 18-án ismét családi napot tartott a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület. Ez alkalommal az
Opal Asztalitenisz Csarnokban gyûltek
össze az érdeklõdõk.
Lassan már hagyományosnak mondható, hogy az egyesület néhány délutánt a
családoknak szán, és egy-egy tematikus
rendezvénnyel megmozgatja a város
apraját-nagyját. Nem volt ez másképp
pénteken sem, amikor a sport kedvelõit
invitálták a nemrégiben megépült csarnokba. Kicsik és nagyok egyaránt betekintést nyerhettek a pingpong rejtelmeibe, hiszen a vállalkozó kedvûek ki is
próbálhatták magukat benne. Az egyesület totóval is készült a jelenlévõknek,
a kitöltõknek pedig kisebb ajándékokkal
kedveskedtek. A rendezvény zárásaként
a résztvevõk közösen izgulhatták végig
a szurkolókkal a CVSE-Swietelsky-JUFA
Hotels és a Mosonmagyaróvári Tornaegylet extraligás mérkõzését.
»NOVÁK FANNI
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Fákkal a jövõért
„Fákkal a jövõért” – mottóval családi
napot szervezett az Élõ fa közösség
celldömölki csoportja és a Kemenes
Vulkánpark október 26-án. A rendezvény keretében 28 facsemetét ültettek
el a Vulkánpark környékére, mellyel
párhuzamosan tudatos életmód elõadások, barkács workshop és kézmûves
vásár is zajlott az intézmény területén.
Egy közösségi oldalon megjelent posztból indult, ma már több tízezren követik és támogatják a 10 millió fát Magyarországra mozgalmat, mely országszerte egyre nagyobb visszhangot kap.
A kezdeményezéshez nyár végén csatlakozott az Élõ fa közösség celldömölki
csoportja, akiknek aktivistái október
26-ra tûzték ki elsõ megmozdulásukat.
Jenei Krisztina, a csoport szervezõje elmondta, hogy céljuk az országos akcióval megegyezõ, szeretnék, ha mindenkinek lenne egy fája Magyarországon.
Celldömölk lakosságszámából adódóan
10 000 fát szeretnének a jövõben elültetni a városban, hozzájárulva a nagy
cél megvalósításához. A civil akcióhoz
a Kemenes Vulkánpark is társult, ami
nem csak helyet biztosított a celldömölki közösség rendezvényének, hanem társszervezõként részt is vett a
„Fákkal a jövõért” meghirdetett családi
nap programjainak szervezésében. A
Jane Goodall Intézet „Passzold vissza
tesó!” kezdeményezéséhez csatlakozva, október 26-tól a Kemenes Vulkán
Park is gyûjtõpont lett (Vas megyében
Celldömölkön kívül Szombathelyen van
még egy ilyen gyûjtõpont), ahol hasz-

nált mobiltelefonokat lehet leadni.
Ezeket a készülékeket továbbítják a
feldolgozó üzembe újrahasznosítás céljából. Mindezt miért? Azért, mert a mobiltelefonok elõállításához szükséges
koltán ércet Afrikában, veszélyeztetett
fajok pl. gorillák és csimpánzok élõhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket. Ezt a folyamatot szeretné megfékezni a Jane Goodall Intézet kampánya.
A faültetéssel párhuzamosan a családi
nap részeként többféle programba
csatlakozhattak be a Vulkánparkba látogatók ezen a napon.
A legkisebbek barkács workshopon újrahasznosított madáretetõt készíthettek, a tudatos életmódot hirdetõk különbözõ elõadásokat tartottak a környezetbarát ökopalackokról, mosható
pelenkákról és sok más érdekességrõl.
A közel egy hónapos szervezõi munka
eredményeképpen 28 facsemetét sikerült október 26-án elültetni a Vulkán

Park környékére, a helyek kijelölésében, kiásásában a Városgondnokság is
részt vett.
A felajánlott faállományt – mely többnyire díszkörte, kislevelû hárs és hegyi
juharból állt össze – lelkes önkéntesek
ültették el, ezzel is támogatva a példás
összefogást. A jövõ nemzedékére gondolva idõkapszulát is elhelyeztek ezen
a napon, melybe gyermekek rajzai, és
üzenetek kerültek az utókor számára a
résztvevõk jóvoltából. Az Élõ fa közösség celldömölki csoportja a jövõben is
tervezi munkája folytatását, hogy elérjék a kitûzött célt, a 10 000 fa elültetését a városban.
Az eseményt támogatták: Városgondnokság, Dénes Építőipari és Szolgáltató
Kft., Sághegyalja Mezõgazdasági és
Ipari Szövetkezet, V és G Víz Gáz Fûtéstechnika Szaküzlet, Swietelsky Vasúttechnika Kft.
»B-VZS

A legkisebb boszorkány a bérletben

ba kerül: megakad a szeme a hetyke
Király Kis Miklóson...
A mesék általában minden jó, ha jó a
vége alapon mûködnek, de Amarilla és
Király Kis Miklós ebben a mesében
nem talál egymásra. Ettõl függetlenül
azonban egy kedves, szeretetteljes,
iróniával és humorral átitatott mesének lehettek tanúi a nézõtéren ülõ kicsik és nagyobbak.
A mûvelõdési központ gyerekszínház
bérlete november 8-án folytatódik,
amikor a „Szépség és a Szörnyeteg”
mesejáték kerül színre a Nektár
Színháztól. A másik két bérletes elõadás már a jövõ évre datálódik: január
24-én a Kiskalász zenekar koncertje
várható, március 6-án pedig a Pesti
Mûvész Színház tagjai mutatják be „Az
elvarázsolt egérkisasszony” címû mesejátékukat.
»REINER ANITA

Elstartolt a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár 2019/2020-as
színházi évadának gyermekbérletes
elõadás sorozata. Ennek elsõ programja a Soltis Lajos Színház legújabb mesejátéka volt, mely egyben a szeptemberben indult saját új évaduk elsõ mesedarabja is.
„A legkisebb boszorkány” címû elõadásban Lázár Ervin meséjét dolgozta
fel a Soltis Lajos Színház csapata. Lázár
Ervin sokrétû történetei a kortárs jelzések mellett megidézik azt a régi-régi,
népmesei réteget is, amelyen minden
mai mese alapul.
A látványos, gyönyörûen fényszerelt
darabot a társulat fiataljai vitték színre,
de akad egy kakukktojás is: Nagy Gá-
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bor színigazgató, méghozzá Anyabanya, a fõboszorkány szerepében. A
látványvilág Marton Mercédeszt, a
színház színészét és drámapedagógusát dicséri.
Az ízig-vérig mesebeli boszorkány varázsolni tanítja három lányát. Rilla és
Marilla engedelmes tanítvány a rosszban, de a legkisebb, Amarilla ellenáll.
A fiatal, vágott nyelvû boszorkánytanonc egy napon boszorkánynõvéreivel
együtt azt a feladatot kapja, hogy akadályozza meg Király Kis Miklós és
Tündér Tercia házasságát. A kis boszorkányok belevetik magukat a kalandba:
birodalmakon át, táltos paripák ellenében próbálják megnehezíteni Király Kis
Miklós dolgát. A boszorkánykodások
közepette azonban Amarilla nagy baj-
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„Kiáltó szó” táncszínház Romániából
Táncszínházi elõadással érkezett fellépõ
csoport a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárba. A romániai Hargita
megyébõl, Székelyudvarhelyrõl származó Udvarhely Néptáncmûhely október
24-én mutatta be „Kiáltó szó” címû látványos produkcióját.
A tavalyi évben fennállásának húszéves évfordulóját ünneplõ néptáncmûhely tagjai elsõ ízben jártak Celldömölkön, örömmel téve eleget a meghívásnak. A szervezõdés, mint nevében
is jelzi, a magyar népzene- és néptánchagyomány megõrzését, valamint hiteles továbbadását szolgáló folklórmûhely, melynek nemcsak a székely
anyaváros mûvelõdési életében van
meghatározó szerepe, hiszen autentikus folklórmûsoraival elõszeretettel lép
fel más települések színpadain is.
Évente két-három folklórmûsort visznek színpadra, ezen elõadások mellett
pedig feladatuknak vallják a táncházmozgalom fellendítését és éltetését,
hirdetve az erdélyi értékeket, a magyarság önállóságát, megmaradását,
jelenét és jövõjét.
A „Kiáltó szó” címû elõadást Kós Károly
magyar építész, író, szerkesztõ, politikus
emlékére vitték színre, aki 1921-ben
Zágoni Istvánnal és Paál Árpáddal közö-

sen adott ki egy röpiratot „Kiáltó szó”
címmel. A Kós Károly által „ifjú és naiv
szellemi munkás triumvirátus” – nak nevezett csoportosulás fellépésével megtörte az akkori magyar vezetõ körök hirdette passzivitást, elutasította a menekülésszerû visszavándorlást, és az új
helyzetbe való beilleszkedés miatt politikai cselekvésre szólította fel a Romániában kisebbségivé váló magyarságot.
„Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk hát a munkára! Kiáltom a

Halloween-i Zumba Party
Halloween-i zumba partyt tartottak november 2-án a Swietelsky Arénában. A
sportolni vágyók közül a vállalkozó
kedvûek jelmezt is ölthettek e különleges alkalomra.

majd ezt követõen a legkisebbek perdültek táncra mindenki által ismert dallamokra. Ezek után kicsik és nagyok

célt: a magyarság nemzeti autonómiája”
– hirdeti Kós Károly „Kiáltó szó” címû nyilatkozatában. Mint azt Orendi István, a
néptáncmûhely vezetõje elmondta, a
mû színrevitelével arra a száz évvel
ezelõtti eseményre szerettek volna reflektálni, amikor az erdélyi magyarság kisebbségi sorsra jutott; de mindezt nem
egy siránkozós, szidalmazó, gyûlöletkeltõ hangvételben, hanem Kós Károly
fent említett szellemiségének megfelelve.
»REINRER ANITA
egyaránt élvezhették a mozgás örömét
másfél órán át. A legtöbben egy-egy
jelmezbe bújva érkeztek a rendezvényre nemcsak Celldömölkrõl, de a környezõ településekrõl is.
»NOVÁK FANNI

A Halloween megünneplése egyre elterjedtebb hazánkban is. Az eredetileg
kelta alapokon nyugvó ünnep lényege,
hogy az emberek jelmezt öltenek és
így járják végig a házakat, édességeket
remélve az ott lakóktól.
Ezt a hagyományt használták ki november 2-án délután a sport kedvelõi
is, akiket egy beöltözõs zumba partyra
invitáltak a Swietelsky Arénába. A szervezõ, Marton Laura egy évvel ezelõtt
kezdte a zumbát Celldömölkön, ezért
ötvözte az ünnepi alkalmat ezzel az
eseménnyel. Az Arénában már másodszor tartott tematikus zumba órát, hiszen márciusban a nõnapot ünnepelhették meg a sportolni vágyó hölgyek
egy kiadós átmozgatással. A rendezvény kezdetén Fehér László polgármester köszöntötte a résztvevõket,
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Egy arany, két ezüst a Vörsas Kupán
November 2–3-án a celldömölki Opal
asztalitenisz-csarnok adott otthont a
Vörsas Kupa I. osztályú felnõtt férfi és
ifjúsági fiú asztalitenisz ranglistaversenynek.
A szombati napon a felnõttek mezõnye
állt asztalhoz párosban és egyéniben,
mindkét számban celli érdekeltséggel.
A Baranyai Domonkos – Iván Bertold
kettõs az Ujvári Máté (KSI SE) – Fehér
Leó (TURRIS SE Sopron) párossal mecs-

K. (BVSC), Kovács S. (SV Plüderhausen)
3-2 (8, -13, -7, 5, 6)
elõdöntõ: Fazekas P., Kriston D. – Lung
D. (Gyõri Elektromos), Kramarics (MTE)
3-0 (8, 5, 12)
döntõ: Fazekas P., Kriston D. – Vitsek I.
(Szeged AC), Németh J. (SZERVA ASE)
1-3 (-9, 3, 7, 5)
Egyéniben Baranyai, Iván és Böhm
egyaránt 3. helyen végzett csoportjában, így nem jutott fõtáblára, Kárász
Dávid viszont elsõként lépett tovább.

A celldömölki játékosok eredményei az
egyéni fõtáblán:
1. kör: Fazekas P. – Farkas E. (BVSC) 40 (4, 8, 3, 9). Kriston D. – Nagy N.
(Budaörs) 4-1 (4, 3, 6, -11, 8). Kárász
D. – Katona G. (MTE) 4-2 (-8, 8, 10, -10,
8, 6)
2. kör: Fazekas P. – Kovács S. (SV
Plüderhausen) 4-1 (-8, 8, 7, 3, 12).
Kriston D. – Kárász D. 4-0 (8, 3, 6, 6)
3. kör: Fazekas P. – András Cs. 4-2 (-11,
6, -12, 6, 10, 10). Kriston D. – Molnár K.
(BVSC) 4-1 (8, 9, -5, 8, 6).
elõdöntõ: Fazekas P. – Vitsek I. (Szeged) 4-2 (6, -8, 4, 4, -9, 4). Kriston D. –
Katus K. (Komló) 4-1 (7, 5, -5, 8, 4)
döntõ: Fazekas P. – Kriston D. 4-2 (-9,
9, -10, 7, 8, 3)
»CSUKA LÁSZLÓ

Tízgólos siker Ajkán

cselt az elsõ körben, és jó kezdést
követõen 3-2-es vereséget szenvedett,
ezzel kiesett a további küzdelmekbõl.
Ugyanilyen sorsra jutott a szintén városunk színeit képviselõ Böhm Attila –
Kárász Dávid páros is, õket a Juhász
Patrik (BAAC Baden) – Nagy Norbert
(Budaörsi SC) duó búcsúztatta 3-2-vel.
Az extraligában szereplõ Fazekas –
Kriston párosunk kiemeltként indult
csatába, és a fináléig meg sem állt. Ott
az elsõ szettet ugyan megnyerték, a
folytatásban azonban visszaestek, és
3-1-es vereséget szenvedve a második
helyet szerezték meg Vitsek Iván
(Szegedi AC) és Németh János (SZERVA
ASE) mögött.
A celldömölki párosok eredményei:
1. kör: Baranyai D., Iván B. – Ujvári M.
(KSI), Fehér L. (TURRIS SE Sopron) 2-3 (5, 12, -5, 7, 10). Böhm A., Kárász D. –
Juhász P. (BAAC Baden), Nagy N. (Budaörsi SC) 2-3 (-2, 6, 4, -7, 9).
Fazekas P., Kriston D. páros kiemelt
2. kör: Fazekas P., Kriston D. – Pálfy J.
(BVSC), Farkas E. (BVSC) 3-1 (11, -8, 8, 7)
3. kör: Fazekas P., Kriston D. – Molnár
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Ott még egy kört megnyerve, Kriston
Dániel állta útját. Kriston aztán meg
sem állt a döntõig, ahogy csapattársa,
Fazekas Péter sem, így a két celli játékos vívta az esti finálét, amelyben szoros, jó mérkõzésen, ezúttal Fazekas bizonyult jobbnak.

Kézilabda Klub Ajka – Celldömölki VSEVulkán Fürdõ 30-40 (11-19). –NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, Ajka, vezette: Farkasné, Koronczai.
Celldömölk: Tömõ A. – Szomorkovits L. 9,
Freiberger 6, Fûzfa, Szecsõdi 13, Bagics 1,
Szomorkovits A. 6. Csere: Kazári 2, Gyõrffy
3, Balogh, Geiger, Szalai, Marton, Giczi,
Buzás. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Szoros csatával indult a találkozó, fej-fej
mellett haladtak a csapatok. A hazaiak két
góllal elléptek, ám ekkor a Celldömölk rákapcsolt, és nagyon koncentráltan, szervezetten játszott. Védekezésben és támadásban egyaránt vendéglátója fölé nõtt Salamonné Csótár Adrienn együttese, ennek
köszönhetõen a szünetig nyolc góllal ellépett. A fordulás után sem hagyott alább a
celli lendület, remek játékkal, kiváló kapusteljesítménnyel esélyt sem adott a házigazdáknak a CVSE és megérdemelten
gyõzött.

»CSUKA L.

Kosárlabda NB II-es bajnokság hazai mérkõzései
2019. november 15.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–PTE-PEAC

2019. december 13.

18:00

CVSE Vulkán Fürdõ–OSE Lions II.

2020. január 3.

19:30

CVSE Vulkán Fürdõ–Szombathelyi ESE

2020. január 17.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–Ifjú Tigrisek

2020. január 24.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–Dombóvári Kosársuli SE

2020. február 7.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–MOGAAC

2020. február 14.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–Soproni Tigrisek

2020. március 6.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–Soproni Tigrisek

2020. március 27.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–Kozármisleny SE

2020. április 24.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–PTE-PEAC

2020. május 22.

20:00

CVSE Vulkán Fürdõ–OSE Lions II.

A hazai mérkõzéseket a CVSE-Swietelsky Arénában rendezik, a belépés díjtalan!
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» MÛHELYEK

Faragott tökcsodák a Városi Óvodában
Október végén tökfaragó versenyre hívták a Koptik úti Óvoda dolgozói az idejáró gyerekeket és szüleiket. Erre az alakalomra otthon faragott tökökkel lehetett
nevezni, amire a gyerekek nagy izgalommal készültek szüleikkel együtt.
A program célja nem a halloweeni szokások erõsítése és gyakorlása volt, hanem egy jó hangulatú délután eltöltése a családokkal és hogy együtt díszítsék az óvoda bejáratát az õsz egyik jellegzetes terményével, a tökkel.
Gasztonyiné Fódi Zita óvodavezetõ
örömmel és szeretettel köszöntötte az
óvoda megtelt elõkertjében a lelkes
résztvevõket. Elmondta, hogy nagy örömükre szolgál, hogy ennyien részt vettek az elsõ tökfaragó délutánon, aminek
a nagy érdeklõdésre való tekintettel hagyománya lesz az óvodában.
A zsûrinek nehéz dolga volt, mert rengeteg tökcsoda készült nagyon jó ötletekkel és aprólékos részletekkel kidolgozva.
Megjelentek a tökök oldalán különbözõ,
gyerekeknek kedves mesehõsök, kicsit

ijesztõbb, éppen pókot lenyelõ, vagy vicsorgó, – fogakat egyesével kifaragott –
arcok, különbözõ állatfejek vagy a hagyományos, mindenki által ismert mosolygós „töklámpás”.

azok a kisgyerekek szereztek szüleikkel
együtt az óvodai csoportjuknak, akik
részt vettek a versenyen, így mind a
négy csoport díjazott lett.
A jó hangulat mellé frissen sütött tököt

A verseny eredményeként mindenki
nyertesként térhetett haza, a gyerekek
nyakában az elismerõ éremmel, ami az
elsõ tökfaragó délutánon való eredményes szereplésért járt. Különdíjat pedig

és meleg teát kínáltak az óvoda dolgozói a vendégeknek. Az óvoda elõkertje
sötétben a legszebb, érdemes megnézni!
»KOPTIK ÚTI ÓVODA DOLGOZÓI

Aktívan „õszölõ” gyerekek a szünidõben
A hagyományos téli, tavaszi, és nyári
szüneten kívül a gyerekek évek óta
õszi szünidõnek is örülhetnek. Ennek
tartalmas eltöltésére is kínál évrõl-évre
programválasztékot a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár. Idén
az „Õszölõ” nyújtott minden nap más
elfoglaltságot a résztvevõk számára
október 29. és 31. között.
Az „Õszölõ” rendezvénysorozat elsõ
napján mesedélután várta a szép számban megjelent kicsiket és nagyobbakat,
akik ezen a délutánon a mesék sokszínû
birodalmában barangolhattak.
Megelevenedett például a „Pletykás
asszonyok” címû népmese Bokor Dávid
Pál elõadásában, a „Piroska és a farkas”
címû örökzöld klasszikust pedig Sipos
Salóme, Németh Anna és Bognár Fiorella bábszínházi bemutatójában tekinthették meg társaik. Ezeken kívül még a
szintén népszerû „Kacor király” és „Háry
János” is elõkerült, aztán a mesebeli
hétpróba várt a gyerekekre, melybõl
hármat teljesítettek a foglalkozáson, varázspálcát, és koronát készítve, illetve
hétmérföldes csizmában megkerülve az
üveghegyet. A többi négy próba teljesítésére (pl.: láthatatlanná tevõ köpönyeg) majd egy másik mesefeldolgozó
program keretében kerül sor, melynek

célközönsége a 6–12 éves korosztály
lesz. Szerdán kézmûves foglalkozás
apropóján ügyeskedhettek a gyerekek,
õszi termésekbõl, gesztenyébõl, dióból,
tobozból, makkból alkottak különbözõ
állatfigurákat, és egyéb dísztárgyakat.
Az október 31-i Halloween naphoz kapcsolódóan pedig annak legnépszerûbb
elemei: a szellem, denevér, boszorkány
és egyéb figurák is elkészültek sokféle
alapanyag és technika alkalmazásával.
A harmadik nap délelõtt és délután is

kínált elfoglaltságot az „õszölõ” gyerekek számára. Délelõtt a mozimatiné
keretében a „Mi újság, kuflik?” címû
magyar animációs film ígért kellemes
szórakozást, délután pedig a tradicionális Halloween szimbólum, a mécsessel világító töklámpás elkészítésére
gyûltek össze, hogy a saját kezûleg kifaragott alkotás díszíthesse otthonukat,
a hiedelemnek megfelelõen távol tartva a gonosz szellemeket.
»REINRER ANITA

11

SPORT

«

Új Kemenesalja » 2019. 11. 08.

Bajnoki rajt a kosárlabdázóknál
Két fordulóval az NBII-es kosárlabdabajnokság rajtja után, kicsit körülnéztünk a szakosztály háza táján. Ahogy
azt már a korábbi években is megszokhattuk, idén is az alapoktól induló, komoly szakmai munka folyik ebben a
sportágban. A legkisebbek a Cordier
Bálint által koordinált, Szabó Dorottya
vezette ovis foglalkozások keretében
ismerkedhetnek a különbözõ mozgásformákkal, a közös testmozgás örömeivel. Aki ebbõl a korosztályból kiemelkedik, vagy „kiöregedik”, következõ lépésként, az úgynevezett Kosárpalánta
csoportban folytathatja barátkozását a
sporttal. A hétfõnként és csütörtökönként 16:30-tól 17:30-ig tartó foglalkozások (elõbbi a régi Gáyer Iskola, utóbbi a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola új tornatermében kapott helyet)
még nem kosárlabdaedzések, inkább
labdás ügyességfejlesztés zajlik ezeken
az órákon. 9 éves kortól kerülhetnek az
ifjú tehetségek az U12-es kerethez,
ahol még fiúk és lányok vegyesen játszanak. Ennek a korosztálynak már van
lehetõsége bajnokságban szerepelni. A
következõ korcsoport, ahol a nemek
már különválnak, sajnos nem mondhatja el ugyanezt magáról, hisz U14ben jelenleg nincs bajnokságban szereplõ csapata az egyesületnek. Van viszont U16-ban egy fiúcsapat, amely
már az országos pontvadászat tagja. Az
utánpótlás-nevelésben fontos szerepet
kap a Sportpalánta néven futó, CVSEvel közös pályázati program. Ennek keretében, Szabó Bence edzõ, az általános iskola alsó tagozatában, majdnem
minden osztálynak, heti két órában
labdás ügyességfejlesztést végez test-

nevelés keretében. Ez egy nagyon jól
felépített országos program, melynek
tananyagát különbözõ szakterületeken
dolgozó emberek írták, mint például
atlétika-, kosárlabda- és dzsúdó edzõ,
továbbá gyógypedagógus is részt vett
a kidolgozásban. Az általuk összegyúrt
tananyag megalapozza a kosárlabdát,
de minden más sportágban hatékonyan alkalmazható. Ettõl a programtól
nagy sikereket várnak a kosarasok,
hisz, mint elmondták, többször is azt
tapasztalták, hogy az U12-es edzéseken nem az az elsõ feladat, hogy megtanítsák a gyerekeket kosarazni, hanem, hogy megtanítsák futni, vagy ugrani. A fejlesztõ foglalkozások hatására
nyilván nem lesz minden gyerekbõl
kosárlabdázó, de a CVSE valamennyi
szakosztálya profitálni fog belõle.
Az elmúlt évek munkájának gyümölcse
az az örömteli tény is, hogy már nem
csak a férfiak sportja Celldömölkön a kosárlabda, hanem a hölgyek is egyre nagyobb létszámban hódolnak ennek a
sportágnak. A nagy részben még utánpótlás-korú játékosok sajnos nem tudnak bajnokságban szerepelni, de biztató
elõjel lehet, hogy Vas és Gyõr-MosonSopron megye közösen indíthat egy
megyei szintû pontvadászatot, ahol a
celli lányok is pályára léphetnének.
A felnõtt férfi vonal idén is két osztályban szerepel, megyei és NB II-es csapataink is izgalmas évnek vágnak neki,
nagy terveket szõnek mindkét együttesnél. Tavaly a megyei bajnokságban
egy meglehetõsen fiatal, úgynevezett
„B” csapat szerepelt, mely a 7. helyet
szerezte meg. Idén, köszönhetõen az
NB II-es gárda erõsítéseinek, többen is

Az eddig lejátszott mérkõzések eredményei
Szombathelyi ESE – CVSE Vulkán Fürdõ
54-71 (13-15, 17-25, 17-14, 7-17), NB
II-es kosárlabda-mérkõzés, 1. forduló,
2019. 10. 11., vezette: Horváth, Lovas
CVSE KSZ: Tömböly 17/3, Grebenár 10,
Szabó 18/3, Orbán 12, Kovács K. 3
Csere: Németh-, Bíró 9/9, Gaál-, Rozmán 2, Ruppert-. Edzõ: Csói Gábor
Csói Gábor: – Sokat készültünk az elsõ
mérkõzésre. Sikeres volt a próba, jó úton
haladunk, de még van hova fejlõdnünk.
CVSE Vulkán Fürdõ – Kozármisleny SE 7562 (25-17, 16-10, 23-20, 11-15), NB IIes kosárlabda-mérkõzés, 2. forduló,
2019.10. 18., vezette: Kiss M., Kovács M.
CVSE KSZ: Tömböly 12/3, Grebenár 4,
Szabó 14/3, Orbán 18, Kovács K. 14/3
Csere: Hérincs-, Tóth-, Bíró 3/3, Gaál-,
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Rozmán 6, Ruppert 4. Edzõ: Csói Gábor
Csói Gábor: Élményszámba menõ csapatjátékkal kezdtük a mérkõzést. A második félidõben már sokat romlott az
összkép, de a gyõzelem nem forgott veszélyben. Célunk a gyors játék, de tudnunk kellene néha lassítani is a játékot.
Cosmos Home (Szombathely) – CVSE
KSZ 48-57 (14-21, 12-11, 9-15, 13-10),
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság 1. forduló, 2019.
10. 17., vezette: Csák, Bognár
CVSE KSZ: Tömböly 18, Szabó 6, Németh 2, Orbán 12, Hérincs 3/3
Csere: Bíró 10/6, Csói 6. Játékos-edzõ:
Szabó Bence
Szabó Bence: – Rövid kispaddal vágtunk neki a mérkõzésnek, ennek elle-

visszajátszhatnak ebben az osztályban,
így a bajnoki cím megszerzését tûzték
ki célul a vasi mezõnyben.
Az NB II Nyugati csoportjában csökkent
a mezõny létszáma, a tavalyi 12 helyett, idén csak 9 együttes nevezett,
ezért a csapatok három alkalommal
mérkõznek meg egymással a bajnokság során. A CVSE két gyõztes meccsel
startolt, ellenfelei pedig nem is az alsóházba tartozó együttesek voltak. Csói
Gábor, aki ebben a szezonban edzõként vezeti a csapatot, elmondta, hogy
az eddigi eredményekkel elégedett, a
játékon azonban van még mit csiszolni.
A szezon elõtt 3 új játékos érkezett
Celldömölkre, mindhárman komoly
erõsítést jelentenek a csapat számára.
Közülük talán a legnagyobb név Grebenár Péter, a 18-szoros válogatott, celldömölki születésû játékos, aki pályafutása során olyan klubok színeiben játszott, mint a Körmend, a Pécs és a
Szolnok. A 3-szoros bajnok, és 4-szeres
kupagyõztes játékos az U16-os korosztálynál edzõként is részt vesz a munkában, de tapasztalatára, rutinjára minden korcsoportban számíthatnak. Rajta
kívül még két center, Tömböly Dávid
és Ruppert Balázs is városunkba szerzõdött, elõbbi a Falco U21-tõl, utóbbi
Ajkáról tette át székhelyét a Kemenesaljára. Az érkezõk a létszámgondok
megoldásában is nagy segítséget nyújtanak, így reálisnak tûnik a célul
kitûzött 1–4. hely valamelyikének
megszerzése, de akár az 1–2. helyezés
sem tûnik elérhetetlennek. Megnyugtató tudni, hogy a szakosztály gazdasági háttere stabil, a kimagasló munkához adottak a feltételek, persze egykét támogató nevének még jutna hely
a csapat mezén.
»CSUKA LÁSZLÓ
nére nem volt gondunk az irammal és
a faultokkal. Ellenfelünk indokolatlan
keménységgel válaszolt a vezetésünkre, de a játékvezetõk idõben megfogták a mérkõzést.
Ifjú Tigrisek (Sopron) – CVSE Vulkán
Fürdõ 64-81 (20-20, 13-22, 13-20, 1819), NBII-es kosárlabda-mérkõzés, 3.
forduló, 2019.10.25., vezette: Dr. Vajda, Földesi
CVSE KSZ: Tömböly 16, Grebenár 6,
Szabó 18/3, Orbán 15, Kovács K. Csere: Németh -, Bíró 3/3, Gaál 3/3,
Rozmán 14, Ruppert 4, Tóth 2, Csói - .
Edzõ: Csói Gábor
Csói Gábor: – A soproni fiatalok futós
játéka próbára tette a védekezésünket,
de támadásban jól teljesítettünk, így a
második félidõben már nem volt
kérdéses a gyõzelem.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Papírforma gyõzelem az újonc ellen
CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels – Mosonmagyaróvári TE 1904 7-0. – Celldömölk,
férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés,
vezette: Segyevi, Bódi.
Páros: Fazekas, Szita – Katona, Németh
P. 3:0 (5, 7, 8). A celli kettõs végre párost tudott nyerni, méghozzá nagyon
simán. (1-0).
Egyéni 1. kör: Szita – Németh P. 3:1 (8,
10, -7, 5). Németh mindent bevetett,
hogy megszorongassa ellenfelét, de

Bajnoki fordulók
NB II.
Gyõri Elektromos II. – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS III. 6 : 12
Iván Csaba 4, Markó András 4, Ölbei
Péter 2, Bakonyi Bertalan 1, Iván Csaba
– Markó András páros.
Ilyen arányban is megérdemelt celli siker született.
Veszprémi ASE I. – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. 9 : 9
Markó András 4, Iván Csaba 3, dr.
Németh Gábor 1, Markó András – Iván

csupán egy szettre futotta erejébõl. (20). Kriston – Katona 3:2 (3, 8, -5, -5, 3).
Kriston kicsit visszaesett az elsõ két
szett után, de szerencsére a végjátékra
megint összeszedte magát, és hozta a
kötelezõt. (3-0). Fazekas – Kramarics
3:1 (9, -13, 1, 5). Fazekas megizzadt a
védõjátékos ellen, stílusa nem igazán
feküdt a rutinos cellinek. (4-0).
2. kör: Szita – Katona 3:1 (7, -6, 5, 7).
Szita nem mutatta meg, mit is tud iga-

zán, ám gyõzelme így sem forgott veszélyben. (5-0). Fazekas – Németh P.
3:0 (7, 7, 10). Fazekas magabiztosan
játszott, simán nyert. (6-0). Kriston –
Kramarics 3:0 (9, 5, 13).
Kristonnak sem volt könnyû dolga
Kramarics ellen, de jól oldotta meg feladatát. (7-0).
Gyõzött: Fazekas 2, Szita 2, Kriston 2,
Fazekas–Szita páros.
»CSUKA LÁSZLÓ

Csaba páros. Csapatunk „féloldalas”
volt, így csak döntetlent sikerült elérni
a Veszprém otthonában.
NB III.
Turris SE II. Sopron – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS IV. 10 : 8
Harkály Bálint 3, Szabó Ferenc 2, Jakus
Tamás 1, Rodler Gábor 1, Harkály Bálint
– Szabó Ferenc páros.
Csapatunk a vártnál gyengébben játszott, emellett a legjobbjukat, Lukács
Balázst nélkülözték, ám így is gyõzniük
kellett volna.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Hévíz SK II. 9 : 9

Lukács Balázs 3, Szabó Ferenc 2,
Harkály Bálint 2, Jakus Tamás 2.
A párosok elvesztése után nehéz helyzetbe került csapatunk az esélyesebb
Hévíz ellen. A vendégek már 9 : 6-ra
vezettek, de bravúros játékkal sikerült
kiegyenlíteni.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – Büki
TK 12 : 6
Teket Attila 3, Máthé Gyula 3, Csapó
László 3, Fehér László 2, Teket Attila –
Máthé Gyula páros.
Az egységesebb és rutinosabb csapatunk nagy küzdelemben szerezte meg
a gyõzelmet.

Gyõzelem idegenben
Egyházasrádóci SE – Celldömölki VSEVulkán Fürdõ 0-2 (0-1). Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Egyházasrádóc, vezette: Kondor T.
Egyházasrádóc: Bali – Kazinczki B. (Krajczár), Somlai (Molnár I.), László, Molnár
L., Tóth B., Lukács T., Mersits, Máté,
Mészáros, Kazinczki G. Edzõ: Lukács
Ede.

CVSE: Osvald – Lempeg, Huszár, Szuh,
Marsai, Gorácz (Horváth T.), Németh J.
(Szép), Virág (Büki), Kovács Z., Piri
(Pázsi), Molnár T. Edzõ: Haraszti Zsolt.
Gólszerzõ: Németh J. (2).
A jó formában lévõ Celldömölk, az
utóbbi hetekben gyengélkedõ Egyházasrádóc otthonába látogatott, és a jelenlegi papírforma vendégsikert ígért.

Kosárlabda megyei bajnokság sorsolása
2019. 11. 19.

kedd

19:45

CVSE Vulkán Fürdõ – Szombathelyi Egyetemi SE

2019. 12. 03.

kedd

19:45

CVSE Vulkán Fürdõ – Vasvári KSE

2019. 12. 10.

kedd

19:45

CVSE Vulkán Fürdõ – Cosmos Home

2020. 01. 14.

kedd

19:45

CVSE Vulkán Fürdõ – BC Olad

2020. 01. 21.

kedd

19:45

CVSE Vulkán Fürdõ – Kõszegi SE

Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Lendületesen kezdett a CVSE, hamar
mezõnyfölénybe került. A kellemetlen,
erõs szél nem segítette a szép játék kialakulását, ám a celliek 20 perc után
már elõnyben voltak, Németh József
góljának köszönhetõen. A folytatásban
is dominált Haraszti Zsolt együttese, az
52. percben Németh József megduplázta saját, és csapata góljainak számát, beállítva ezzel a végeredményt. A
listavezetõ Celldömölk megérdemelt
gyõzelmet aratott.
»CSUKA L.

Értesítés
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület Adományházában (Celldömölk,
Sági utca 3., a Bagolyvár mellett) továbbra is átvehetõk ruhanemû és
tartós élelmiszer adományok! A szervezõk szívesen fogadnak felajánlásokat is! Nyitvatartás: 9:00–11:00 (hétfõ–kedd–szerda–csütörtök).
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Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
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• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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2019. december 2-án 08:00 órától várhatóan 16:00 óráig Celldömölk Nemesdömölki, Bocskai, Bercsényi teljes utcákban, Búza J. utca páros 6-12. számok
alatt áramszünet lesz.
Az áramszünet érinti a Vasivíz ZRT, az
Opál ZRT, a Termotel KFT, a Malom KFT
és az Idõsek Otthona területeket is.
Az áramszünet oka: karbantartás.

14

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

