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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

Cell-tank
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Advent beköszöntével Celldömölkön,
valamint az alsósági és izsákfai város-
részen is felgyúlt az elsõ gyertya lángja
az adventi koszorún. A mûsorral egy-
bekötött gyertyagyújtási programokra
november 30-án került sor mindhárom
helyszínen. 

Elõször az izsákfai városrészen lobbant
fel a falu adventi koszorújának elsõ
gyertyalángja. A program keretében
köszöntõt mondott Horváth Miklósné
részönkormányzati képviselõ, Kerekes
Csaba evangélikus lelkész és Németh
Tamás református lelkész mondták el
ünnepi gondolataikat, valamint az al-
sósági óvodások és Kovács Kinga éne-
kes szerepeltek. A gyertyagyújtás kö -
vetkezõ állomása az alsósági városrész
volt, ahol Kovácsné Söptei Valéria ön-
kormányzati képviselõ köszöntötte az
egybegyûlteket, igét hirdetett Orsós
Zoltán katolikus plébános, Kerekes Csa -
ba evangélikus és Németh Tamás re-
formátus lelkész, a mûsorban pedig
közremûködtek az alsósági óvodások
és Kovács Kinga énekes. 
Celldömölkön a Szentháromság téren
az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület és a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár által szervezett,
Celldömölk Város Önkormányzata tá-
mogatásával megvalósuló „Adventi

ünnepségek” négy hétvégés rendez-
vénysorozat elsõ programján köszöntõt
mondott Marics Sándorné önkormány-
zati képviselõ, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület elnöke. Németh
Zoltán katolikus plébános, Rác Dénes

evangélikus és Németh Tamás refor-
mátus lelkész ökumenikus igehirdetése
után Németh Zoltán plébános megál-
dotta a város adventi koszorúját, majd
Marics Sándorné, és a három egyház
képviselõje meggyújtották az elsõ
gyertyát. Ezt követõen az ünnepi mûsor
következett, melyben a Hajnal csillag

Evan gé likus Óvoda óvodásai, valamint a
Soltis Lajos Színház társulatának „Szuper
Hurrikán Csajok” névre hallgató csapa-
tának tagjai szerepeltek. Az Együtt
Celldömölk Városért Egye sület jótékony-
sági süteményvásárral, forralt borral, te-
ával várta a térre kilátogatókat. Az
összegyûlt adományokkal a hátrányos
helyzetû diákok továbbtanulásához já-

rulnak majd hozzá.
A második gyertyagyújtás december 7-
én Mikulás napját is köszönti. Fellép nek
a Szent Benedek Katolikus Álta lános
Iskola tanulói, valamint a Városi Óvoda
óvodásai, és Mikulásvonaton megérke-
zik a Mikulás is.

»REINER ANITA

Megalakultak a képviselõ-testület mel-
lett mûködõ bizottságok, kinevezték a
gazdasági társaságok igazgatóit és az
adórendeletet is felülvizsgálták a kép -
viselõ-testület november 27-i ülésén.

Esküt tettek az önkormányzati bizottsá-
gok külsõs tagjai, így a decemberi
képviselõ-testületi ülés elõtt már a
szakbizottságok is tárgyalják a testület
elé kerülõ elõterjesztéseket. Mivel év
végén a gazdasági társaságok ügy ve -
zetõinek megbízása is lejár, a képvi -
selõ-testület döntött az ügyvezetõk to-
vábbi megbízásáról. Az önkormányzat
tulajdonában négy gazdasági társaság
van. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
Üzemetetõ Kft.-nek korábban kettõs
ügyvezetése volt. Kiss Lilla gyed miatt
nem dolgozott, a feladatot Lóránt Gá -
bor látta el. Kiss Lilla belsõ ellenõrként
dolgozik tovább, így a továbbiakban
egy ügyvezetõje lesz a Vulkán fürdõt
mûködtetõ kft.-nek, Lóránt Gábort öt
évre bízta meg a várost vezetõ grémi-
um. A Celldömölki Média Nonprofit

Köz  hasznú Kft. adja ki az Új Ke -
menesalját és mûködteti a városi tele-
víziót, ügyvezetõje a következõ öt évre
is Pálné Horváth Mária lesz. A Kemenes
Szolgáltató Kft. az intézményeknek, fõ -
leg a Városgondnokságnak nyújt sze-
mélyi és eszközállományban segítsé-
get, az ügyvezetõi feladatokat a kö vet -
kezõ évben Skalec Lajos látja el. A Celli
Huke Hulladékkezelési Nonprofit Kft. a
tényleges tevékenységét megszüntet-
te, azonban a telephely átadása és a
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társu -
lással kapcsolatos folyó ügyek intézése
miatt a cég még mûködik, vezetésével
Soósné Somogyi Juditot bízták meg.
Intézményvezetõi kérelemrõl is döntött
a testület. A Kemenes Vulkánpark igaz-
gatója, Söptei Eszter határozatlan idejû
munkaviszonyának megszüntetését
kér te, mivel 2020. január 1-tõl már új
munkahelyen szeretne kezdeni. Ké -
rését a képviselõ-testület támogatta,
januárban helyettese, Barsy Rita végzi
az intézményvezetõi feladatokat, feb-
ruár 1-tõl Tulok Gabriellát bízták meg

egy évre az intézményvezetõi felada-
tok ellátásával. Felülvizsgálta a képvi -
selõ-testület a helyi adórendeletet,
azonban úgy döntöttek, hogy nem ve-
zetnek be új adónemet, sem adót nem
kívánnak emelni, sem a mentességek
körét nem kívánják megváltoztatni.
Garanciát vállalt a képviselõ-testület a
Celli Huke Non profit Kft. 10 millió forin-
tos folyószámlahitele mögé a követ -
kezõ évre, és foglalkoztak egyes közte-
rületek elnevezéseivel is. Celldömölkön
a Búza János, a Hámán Kató, a Heiner
Kálmán, a Riczinger Dezsõ, a Zalka
Máté, az Április 4., a Kisdobos és az
Úttörõ utcák neveinek megváltoztatá-
sára szólították fel a képviselõ-testüle-
tet korábban, amit tárgyalt is júniusban
a képviselõ-testület. akkor azonban
úgy döntöttek, hogy az új képviselõk
foglalkozzanak a kérdéssel, így a Vas
megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának 2020. február 28-ig kell
eleget tenniük, és megváltoztatni az
említett nyolc utca nevét.

»ÚK

Gyertyafényes advent I.

Megalakultak a bizottságok, kinevezések



4

Új Kemenesalja  »  2019. 12. 06.A K T U Á L I S   «

Dr. Oszkó Zoltán nyugalmazott isko-
laigazgatót köszöntötték 90. szüle-
tésnapja alkalmából november 26-
án. Fehér László polgármester, Söp -
tei Józsefné alpolgármester és Far -
kas Gábor jegyzõ mondták el jókí-
vánságaikat, és adták át ajándékaik
mellett a miniszterelnök aláírásával
ellátott emléklapot.

Dr. Oszkó Zoltán pedagógus hivatása
teljesítése során a tanári pálya min-
den lépcsõfokát végigjárta. Volt falu-
si tanító, felsõ tagozaton történelmet
tanított, majd intéz mény ve zetõként
fejezte be pályafutását, közben ti-
zenöt éven át tevékenykedett tanul-
mányi felügyelõként. 1968-ban ke-
rült Celldömölkre, ahol negyedszáza-
dot töltött el az egykori Eötvös Lo -
ránd Általános Iskola élén nyugdíjba
vonulásáig. Nem csak az egykori ta-
nítványok és a szülõk szeretik a kivá-
ló pedagógust. Zoli bácsi aktív tagja

több civil szervezetnek, Celldömölk
ikonikus szereplõje. Közkedvelt sze-
mélyisége okán nagy szeretetnek ör-
vend, ezt az is példázza, hogy a vá -

ros vezetõi köszöntés mellett a lakó-
tömbben élõk is felköszöntötték az
ünnepeltet.

»ÚK

Dr. Oszkó Zoltánt köszöntötték

Forgalmirend-változás a kórháznál

Mérséklõdhet a kórház környékén a
zûrzavaros közlekedés, amihez azon-
ban a szabályok betartása is fontos.

Mióta a szakrendelõ intézet a kórház
területén mûködik, és a kórház udva-
rán fizetõssé tették a parkolást, a

Vörösmarty utcában és a Nagy Sándor
téren parkoló autók nehezítették a
közlekedést. Ezt szeretnék kiküszöbölni
a december elején életbe lépett új for-
galomszabályozással. A Vörösmarty ut-
ca maradt kétirányú, azonban az óvo-
da felõl a Hunyadi utca irányába meg-
állni tilos táblát helyeztek ki. A Nagy
Sándor tér Vörösmarty utca felõl a
Zalka utcáig tartó szakaszát egyirányú-
sították. Itt a meglévõ parkolókat fel-
festették, és újabb, halszálkás felfes -
tésû parkolóhelyeket létesítettek. A
kórházba és szakrendelésre érkezõk
elérhetõ áron parkolhatnak a kórház
udvarán: az elsõ tizenöt perc ingyenes,
azután félóránként 150 forint.

Magasabb étkezési díjak

Részben emelkednek a közétkezte-
tés térítési díjai 2020. január 1-tõl. A
közétkeztetésre vonatkozó táplálko-
zás-egészségügyi elõírások alapján a
különbözõ korosztályokra vonatkozó
adagolási elõírások miatt az általános
iskolás felsõ tagozatos, a gimnazista
diákok és a vendégétkezést igénybe
vevõk fizetnek majd többet. Az álta-
lános iskola felsõ tagozatosai napi
háromszori étkezése 574 Ft, az ebéd
305 Ft, a tízórai-ebéd, valamint az
ebéd-uzsonna párosítás 439 Ft lesz, a
gimnazisták az ebédért 391 Ft-ot, a
vendégétkezõk 800 Ft-ot fizetnek
majd januártól (az árak bruttóban
értendõk).

Ünnepi nyitvatartás
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár 2019. december 24–
2020. január 1-ig zárva tart. 
December 27-én és december 28-án
A KMKK Art Mozi a vetítési rend sze-
rint üzemel. 
A könyvtár idei utolsó nyitva tartási
napja: 2019. december 21. (szom-
bat), majd 2020. január 2-tõl (csü -
törtöktõl) a szokásos rend szerint
üzemel.

Mindenkit vár a Mikulás

A Celldömölki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat a városlakókkal sze -
retné ünnepelni december 6-át.
Mikulásuk a város közterein szalon-
cukorral kedveskedik minden gye -
reknek.
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Minden tanév kiemelt eseménye, ami-
kor a végzõs diákok megkapják a kö-
zépiskolai tanulmányaik befejezésére
utaló szimbólumot, vagyis a szalagot. A
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
zium végzõsei november 29-én tartot-
ták szalagavató ünnepélyüket a mû -
velõdési központban. 

A szalagavató ünnepség kezdetén
Sipos Tibor igazgató köszöntötte a sza -
lag fel tûzés elõtt álló ünnepelteket és
hozzátartozóikat, majd a 12. B osztály -
fõnöke, Szomju Tamás nyitotta meg
ün nepi kö szöntõjével a rendezvényt,
aki arra bIztatta a végzõsöket, hogy a
saját útjukat keresve tudjanak értelme-
sen dolgozni és küzdeni, nem félve a
kudarctól, hiszen abból többet lehet ta-
nulni, mint a sikerbõl. A leendõ balla-
gók képzeletbeli tarisznyájába pedig a
jóság, õszinteség, hitelesség hamuba
Nsült pogácsáját helyezte az egész tan-
testület nevében. A rendezõ 11. évfo-
lyam nevében Tarczi Kinga kért szót,
aki sok sikert kívánt az elkövetkezõ
idõszakra az érettségi vizsgák elõtt álló
diáktársainak. A sza lag feltûzés ünne-
pélyes pillanataiban elsõ ként Sipos Ti -
bor igazgatónak, majd a két igazgató-
helyettesnek: Dózsáné Balogh Violának
és Tóthné Bali Krisztinának adták át a
végzõsök az emlékszalagot, majd a 12.
A osztály 16 végzõsének tûzte fel a
szalagot Salamonné Csótár Adrienn
osz tályfõnök. Utánuk a 12. B osztály 20
leendõ ballagója kapta meg a gimnázi-
umban eltöltött évekre emlé keztetõ
szimbólumot Szomju Tamás osz tály fõ -
nöktõl. Végezetül a harmadik vég zõs

osztály, a 23 fõs 12. H diákjainak ruhá-
jára került fel a tanulmányaik közelgõ
befejezésére utaló jelkép, melyet Kiss -
né Tóth Gabriella osztályfõnök tû zött
fel nekik. 

A szalagot viselõ végzõsök nevében
Solazzo Marléne szólt, aki a gimnázi-
umban eltöltött négy év maradandó
emlékeire hívta fel diáktársai figyelmét,
hangsúlyozva, hogy most megkapott
szalagjuk motiválja mindannyiukat az
elõttük álló kemény próbatételek telje-
sítésében.
Az osztályok kivonulása után az este
második részében a fõszereplõk mû -
sorral kedveskedtek közönségüknek.
Elõször vetített képekkel idézték fel a
12. A osztály emlékeit, majd mivel
ezen osztály tanulói között voltak
elõször a gimnázium történetében

emelt humán képzésre járó diákok,
pro dukciójukban dalszövegeket adtak
elõ prózában. A 12. B osztály életének
zenés pillanatképei után az osztály tán-
ca következett, melynek koreográfiáját
az osztály egyik tagja készítette és ta-
nította be. Ezt követõen a 12. H osz-
tálytánca után az õ zenés videófilmjük

került levetítésre, mely betekintést
nyújtott az iskolában eltöltött hat év vi-
dám pillanataiba.
A szalagavató ünnepélyek hagyomá-
nyaihoz híven a végzõsök keringõvel
köszöntötték szüleiket, tanáraikat, ven-
dégeiket, melyet követõen a diákok
szüleiket köszöntötték egy szál virággal,
és kérték fel õket a bál nyitótáncára.
Az est további részét a báli zenén kívül
tombolasorsolás is színesítette, mely-
nek bevételét sporteszközök vásárlásá-
ra és az iskolai stúdió technikai eszkö-
zeinek fejlesztésére fordítják majd. 

»REINER ANITA

Szalagot kaptak a végzõs gimnazisták

Noé kortársai nem azzal vétkeztek,
amit tettek, hanem azzal, ami tette -
ikbõl kimaradt. Csendesen kihagyták
Istent az életükbõl: (az önfenntartá-
sukból, családalapításukból, házas-
ságukból, munkájukból, pihen ésük -
bõl, egész életükbõl.) 

Ma is Noé korát éljük. Kezdjük el
építeni a bárkánkat! Ma rank hárul a
feladat, mint akkor Noéra, hogy
Mentsük meg testvéreiinket, család-
jainkat, plébániánkat – azt, aki még
megmenthetõ. Megtérésre kell hív-
nunk az embereket! Azonban ma

kevés lesz már a lelki, belsõ megté-
rés: bárkák kellenek!! Olyan Istentõl
lefoglalt terek, kolostorok, otthonok,
emberi szeretetszövetségek, ahová
nem hatol be a vízözön szennyes ár-
ja! A bárka nem gettó. Nem Noé
zárta ki az embereket bárkájából,
hanem kortársai zárták ki Noét az õ
világukból, ahol nem lehetett többé
emberként élni.
Sok embernek a személyes élet-
ében sem marad hely Isten számá-
ra. Gyakorlatilag nélküle élnek tö-
megek. Nélküle házasodnak, nélkü-
le válnak el. Isten nélkül teszik tönk-
re sokan az egészségüket, aztán
Isten nélkül akarják minden áron

rendbe hozni. Régen nem Istentõl
függ már sok embernek az élete,
hanem a haszon és az élvezet dik-
tál. Mindent a profitnak rendelünk
alá, és figyeljük meg, hogy sokszor
akaratlanul a gyerekeinket is erre
oktatjuk. Ünneprontó vagyok? De ez
az üzenete Ádventnek. Hogy lesz
egy második eljövetel, mert az elsõ
alkalommal nagyon ridegen fogad-
tuk az Emberfiát. 
A jó hír, hogy sokunknak ez lesz a
teljes szabadság napja, a Megvál -
tásé. Hát errõl kéne a napokban el-
mélkedni. 

»ORSOS ZOLTÁN

ALSÓSÁGI PLÉBÁNOS

Kedves Olvasók!
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14 év alattiak
 1. Mirõl nevezetes a 2000. év a Ság hegyen?
 2. Ki õ, és hol találkozunk a nevével?
     KR_SZN_R_CS    F_R_NC
 3. Nevezz meg olyan költõket, írókat, akik a Kresznerics
     Ferenc Könyvtár vendégei voltak 1999-2009! Sorolj fel 
     ötöt!
 4. Hány alkalommal rendezték meg a Kresznerics Ferenc
     Országos Anyanyelvi Versenyt?
 5. Hol találkozik városunkban Berzsenyi Dániel és 
     Nagy Sándor?
 6. Nevezz meg hármat Celldömölk díszpolgárai közül!
 7. Melyik óvodánkat díszíti Szilágyi Mária kerámiája?
 8. Minek a neve és hol található a „Hilton” és a „Kontyos”?
 9. Hány részletben adták át a Vulkán Gyógy- és
     Élményfürdõt?
10. Hol és mikor nyílt meg a Tulipán játszótér?
11. Mit avatott Celldömölk 2010. augusztus 20-án?
12. Hány oktatási intézménye van jelenleg a városnak?
13. Milyen szakmákat tanulhatnak a fiatalok a Szombathelyi 
     SZC Eötvös Lorand Szakgimnázium és Szakközép 
 Iskolájában
14. Hol láthatsz színházi elõadásokat városunkban?
15. Nevezz meg három híres celldömölki sportolót!
16. Melyik sportágakra gondoltunk?
     l_bd_r_g_s _szt_l_t_n_sz
     k_z_l_bd_
17. Hány mûfüves pályája van Celldömölknek?
18. Hány éves a Tücsök Bábcsoport 2019-ben?
19. Hogy hívják a városnézõ kisvonatot?
20. Nevezz meg három olyan celldömölki helyszínt, 
     ahova szívesen meghívnád a barátaidat!

14 év felettiek
 1. Mikor futott be Celldömölkre az elsõ villanymozdony?
 2. Mi kezdõdött a városközpontban 2010. október 15-én?
 3. Mikor épült a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont és
     ki a tervezõje?

 4. Soroljon fel legalább öt jelentõs beruházást 
     Celldömölkön a 2014-2019 közötti években!
 5. Hány új sportlétesítménnyel gazdagodott városunk 
     az elmúlt három évben?
 6. Ki városunk fõépítésze?
 7. Mikor és hol emlékezett meg Németh Andor költõ, író, 
     kritikus születésének évfordulójáról Celldömölk Város
     Önkormányzata és a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
     és Könyvtár?
 8. Nevezzen meg öt olyan neves képzõmûvészt, akinek az
     alkotásai szerepeltek a Kemenesaljai Mûvelõdési
     Központ és Könyvtár Móritz Galériáján 2013–2019 
     között!
 9. Hányadik alkalommal került megrendezésre a 
     „TOTÁL PLÁN” a KMKK Art Moziban 2019-ben?
10. Nevezze meg Celldömölk városrészeinek
     „neves napjait”!
11. Milyen hangszereken tanulhatnak az Ádám Jenõ Zenei
     Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei napjainkban?
12. Mi viseli a nevét?
     Berzsenyi Dániel
     Liszt Ferenc
     Kresznerics Ferenc
     Soltis Lajos
13. Kinek a tiszteletére szenteltek emléktáblát a bencés
     rendház fõbejárata mellett?
14. Mikor került vissza egyházi tulajdonba a bencés
     kolostor?
15. Hány éves az alsósági evangélikus templom?
16. Ki lett Celldömölk díszpolgára 2019-ben?
17. Melyik évben került fel elõször Celldömölk asztalitenisz
     csapata az NB 1/B-be?
18. Nevezze meg városunk jelenlegi legsikeresebb 
     sportágait!
19. Milyen idegenforgalmi-turisztikai szolgáltatásokat 
     vehetnek igénybe a Celldömölkre látogatók?
20. Milyen jellegzetes helyi étellel, itallal kínálná meg
     Celldömölkre érkezõ vendégeit?

„Celldömölk, szeretlek!” – 40 év, 40 kérdés
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár vetélkedõt hirdet Celldömölk várossá avatásának 40. évfordulója tiszteletére.

Két kategóriában (14 év alattiak és 14 év felettiek) 3-5 fõs csapatok mérethetik össze tudásukat városunk elmúlt negyven évérõl. Az
elsõ két forduló írásban történik: az Új Kemenesaljában kétszer 20-20 kérdés jelenik meg. 
A megoldásokat 2019. december 10-ig kell leadni a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár titkárságán.
A három legjobban teljesítõ csapat (mindkét kategóriában) szóbeli vetélkedõn vehet majd részt.

II. forduló
1999–2019

Balogh Ernõ 1942-ben
született Csön gén. Az álta-
lános iskolát szülõfalu -

jában, a tanítóképzõt Pápán
és Gyõr ben végezte. Tanítani
Kondorfára került elõször. Késõbb
Ostffyasszonyfán tanított évtizedekig.
Elvégezte közben a pécsi tanárképzõ
fõiskolán a magyar-ének szakot.
Elõször tanár, majd igazgató-helyettes,
késõbb igazgató lett. Tanítványaiban
tisztelte az embert, szerette õket és

szüleiket. Csönge és Ostffyasszonyfa
történetét kutatta, a Petõfi- és Weöres-
emlékek kivételes ismerõjévé vált.
Szívesen megosztotta másokkal is eze-
ket az ismereteket. A közéletbõl min-
dig aktívan kivette a részét. Számtalan
ünnepséget szervezett a legnagyobb
igényességgel. Elõadáso kat tartott iro-
dalmi, történelmi és helyismereti té-
makörökben. 
Gyermekkora óta vágyott arra, hogy pél-
daképe, Szabó Dezsõ bácsi csöngei taní-

tó mintájára, kántor-tanító legyen. Élete
végéig a sági evangélikus gyülekezet-
ben kántorizált. A becsületesség és a
tisztesség jellemezte életét, voltak elvei,
melyhez mindig hû maradt. Bármikor
segített, ha szükség volt rá, nem várt ér-
te hálát, szerénysége, egy szerûsége, hi-
te nem engedte volna. Egy nagyon pozi-
tív emberrel kevesebb lett a világ. Nagy
ûrt hagyott maga után.
Nyugodjék békében, emlékét szívünk-
ben megõrizzük.

In memoriam Balogh Ernõ (1942–2019)
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Az egészségnevelési hónap keretében,
november 15-én rendezte meg hagyo-
mányos egészségnevelési napját a
Szent Benedek Katolikus Általános Is -
kola. A rendkívüli tanítási nap ezúttal is
sok érdekes információval és tanulság-
gal szolgált a diákság számára.

A többi iskolához hasonlóan a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolának is
fontos feladata, hogy a tanév során ha-
tékonyan foglalkozzon az egészséges
életmódra neveléssel, mely az egyes
tantárgyakba beépítve meg is valósul.
Ezenkívül az intézmény minden évben
megrendezi most már hagyományossá
vált egészségnevelési napját, melynek
lebonyolításához együtt mûködõket is si-

kerül évrõl évre megszólítani. Így példá-
ul a mentõ szolgálat, népjóléti szolgálat,
valamint a védõnõi szolgálat munkatár-
sai is részt vesznek a programelemek
megvalósításában. Az idei évi egészség-
nevelési nap kezdetén Árpád-házi Szent
Erzsébet napjához közeledve egy róla
szóló mûsor került bemutatásra, a to-
vábbiakban pedig az egészségnevelési
nap programjai a korosztályi sajátossá-
goknak meg felelõen felépítve párhuza-
mosan zajlottak. Az alsótagozatosok az
irodalmi színpadosok elõadá sában „A
beteg er dõ” címû mesejátékot tekint-
hették meg, és védõnõk közremûködé -
sével az egészséges életmóddal és táp-
lálkozással kapcsolatos ismereteket sze-
rezhettek. Mindemellett elsõsegély nyúj -
tási bemutató, az egészséggel kapcsola-
tos filmvetítés és gyümölcssaláta készí-
tés várt rájuk. A program egy része a
felsõtagozatosok számára is ugyanaz
volt (elsõsegély nyúj tás, filmvetítés), ki-
egészülve a rájuk leselkedõ veszé lyekrõl
szóló tanulságos, ismeret ter jesztõ
elõadásokkal, a témákat kihegyezve a
drog és alkoholfogyasztásra, a dohány-
zásra, valamint az iskolai bántalmazásra.

Emellett a manapság megkerülhetetlen
téma, a túlzott internethasználat is szó-
ba került, mely mára sajnos már a
függõségek kategóriájába sorolható,
nem mellesleg pedig számtalan veszélyt
rejt magában a fiatalokra nézve. Az
egészséges életmódhoz a mozgás is el-
engedhetetlen, ennek megfelelõen az
egészségnevelési nap zumbázást is tar-
togatott a diákok számára.
Az egészséges táplálkozást népszerûsí -
tendõ, egy mézes reggeli is a rendez-
vény részét képezte, melynek kereté-
ben termelõi akác, napraforgó, repce,
és facélia mézet kóstolhattak a gyere-
kek, és ismerkedhettek meg egészség -
megõrzõ szerepével, valamint a mé-
hek fontosságával. 

»REINER ANITA

Egy nap az egészség jegyében

Idõsek karácsonya
December 16. (hétfõ) 16 óra Izsákfa
faluház, December 17. (kedd) 16
óra CVÁI Alsósági Tagiskola ebédlõje
Minden Szépkorút tisztelettel hív és
szeretettel vár az Alsóság-Izsákfai
Részönkormányzat
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A celldömölki Rocky-Dilly Akrobatikus
Rock and Roll Club táncosai 2019. no-
vember 16-án Prágában vettek részt a
„Podzimní Pohár Sokola Jinonice” elne -
vezésû nemzetközi Akrobatikus Rock
and Roll Táncversenyen. A meghívásos
versenyen a házigazda Csehország mel -
lett Magyarország, Szlovákia és Ausztria
képviseltette magát, összesen mintegy
300 táncossal. A versenyen három kate-
góriában is sikerült a dobogó legtetejére
állniuk a magyar versenyzõknek, emel-
lett a többi kategóriában is szép ered-
ményeket sikerült megszerezni.

Serdülõ páros kategóriában a 9. helyen
végzett Cser Botond és Jahn Emma
(Rocky-Dilly ARRC/Galaxy RRC). Junior
páros kategóriában az 1. helyezést
Dombóvári Bálint és Cselédi Lili (Galaxy
RRC/Rocky-Dilly ARRC) szerezte meg,
az Asbóth Barnabás és Kontics OttÍlia
(Galaxy RRC/Rocky-Dilly ARRC) páros a
6. helyen végzett. 
Ladies dance kisformáció kategóriában
is két indulója volt a magyar csapat-
nak, itt a Dumás Team (Galaxy RRC/
Rocky-Dilly ARRC) végzett a dobogó
legfelsõ fokán, míg a Celli Manók

(Galaxy RRC/Rocky-Dilly ARRC) éppen
csak lecsúszva a dobogóról a 4. helyet
szerezték meg. Couple Dance Show ka-
tegóriában Lakics Zoltán és Lakicsné
Haramia Nikolett (Galaxy RRC/Rocky-
Dilly ARRC) vehette át a gyõzteseknek
járó trófeát. Junior kisformáció kategó-
riában is két Rocky-Dillys csapat indult,
7. helyen végzett a Rosszcsontok csa-
pata, míg az elsõ nem zet közi verse-

nyén szereplõ Öröm bubik a 10. helyet
szerezték meg. 
A verseny elõtti napon természetesen
kikapcsolódásra is szakított idõt a ma-

gyar csapat, a péntek délutánt város-
nézéssel töltötték, melynek keretében
az elmúlt évekhez hasonlóan a Károly-
hídon fashmobot tartottak a táncosok a
turisták nagy meglepetésére és örö-
mére.
Igaz, hogy már csak alig több mint egy
hónap van hátra a 2019-es esz ten -
dõbõl, de a táncosok még nem pihen-
hetnek. November 24-én a Felnõtt Kis -
formációk Magyar Bajnokságán állt
pontozóbírák elé Érden a Cser Botond
és Jahn Emma Juveniles páros, vala-
mint a Ladies Dance Kisformációban a
Dumás Team és a Celli Manók. A szín-
vonalas mezõnyben párosunk a 18. he-
lyen végzett, míg a Dumás Team a 4.,
a Celli Manók pedig az 5. helyet sze-
rezték meg. November 30-án a Junior
és Felnõtt párosok Magyar bajnokságá-
ra utaztak Pécsre a verseny zõk, majd
2019. december 7-én Len gyelor szág -
ban a Rock and Roll Világ szövetség
égisze alatt kerül megrendezésre a
Felnõtt Párosok Világkupa versenye,
ahol a magyar Válogatott tagjaként
Lakics Zoltán és Lakicsné Haramia Ni -
kolett képviseli hazánkat.

»

Csehországi rock and roll sikerek – három aranyérem Prágában
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A hagyományokhoz híven idén is meg-
rendezte a Szombathelyi Egyházmegye
katolikus iskolái közötti vers- és mese-
mondó versenyt a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola. A versengés-
re november 19-én gyûltek össze a di-
ákok a mûvelõdési központban.

A verseny megnyitóján a házigazda
Szent Benedek iskola irodalmi színpa-
dosai mutatták be „A beteg erdõ” címû
mesejátékot, melyben minden állat
egy-egy emberi gyarlóságot képviselt,
a jóságos Medve doktor azonban min-
den bajra ismert orvosságot. 
A versenykiírás szerint az alsó tagozatos
gyerekeknek egy szabadon választott

népmesét kellett elmondaniuk, a felsõ -
söknek pedig Ady Endre halálának szá-
zadik évfordulójához kapcsolódóan az õ
költészetébõl származott az elõírt vers,
témájában tanúskodva a költõ óriás
mély Isten-hitérõl. Ennek megfe lelõen
az 5-6. osztályosok számára a kötelezõ
költemény: Ady Endre: „Kis, karácsonyi
ének”-e, míg a 7-8. osztályosok köte -
lezõ verse: Ady Endre: „Köszönöm, kö-
szönöm, köszönöm” címû verse volt. 
A szabadon választott vers mindkét
korcsoportban egy-egy 20-21. századi
magyar szerzõ költeménye volt, téma-
körét tekintve pedig a szavaló egyéni-
ségéhez illõnek kellett lennie. Idén az
egyházmegye öt iskolájából érkeztek a

diákok, hogy tanúságot tegyenek a
vers, illetve mese iránti szeretetükrõl:
Kõszegrõl, Szombat hely rõl, Zalaeger -
szeg rõl, Jánosházáról és Celldömölkrõl.
A gyerekek színvonalas elõadásokkal
nyûgözték le a zsûri tagjait, a hagyo -
mányõrzõ kulturális megmérettetésen
a versenyt szervezõ Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tanulói is
eredményesen szerepeltek. A celli he-
lyezetteket kiemelve Szabó Bence 1. b
osztályos 2. helyezést ért el, Nagy-
Kovács Bíborka (2. a), Busa Letti (4. a)
és Bende Zsóka (7. b) szintén 2. helye-
zett lett, míg Csanádi Anna 6. osztályos
diáknak sikerült az elsõ helyet megsze-
reznie.                               »REINER ANITA

Egyházmegyei vers- és mesemondó verseny

75 évvel ezelõtt, 1944-ben halt meg
Radnóti Miklós költõ, a modern magyar
líra kiemelkedõ képviselõje. Halálának
évfordulója tiszteletére emlékmûsort
ren deztek a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban, november
26-án.

„Halott-e már a perdülõ szirom, ha
hullni kezd, vagy akkor hal meg, mikor
földet ér?” tette fel a kérdést a költõ az
„Ikrek hava” címû egyetlen prózai mû -
vében, mely az emlékmûsor mottójául
is szolgált.
A magyar antifasiszta líra kiemelkedõ
mûvelõje volt Radnóti Miklós, akinek
József Attilához hasonlóan meglehe tõ -
sen rövid életpálya adatott meg. Röpke
35 éve alatt azonban kellõ kép pen ter-
mékeny alkotó munkát végzett, költe-
mények seregét hagyva az utókorra.
Szépen csengõ szavai, sejtelmes képei
vagy éppen játékos rímei minden kor-
ban magukkal ragadják az olvasót. 
Halá lának 75. évfordulója alkalmából
szervezett emlékmûsort Némethné Õri
Irma nyugalmazott pedagógus vers -
ked velõ barátaival közremûködve,
hogy versben és prózában adózzanak
emlékének.
Az irodalmi esten a költõ életébõl fel-
villantott prózai részekkel és legje -
lentõsebb verseinek megidézésével
hoz ták közelebb Radnóti Miklós mûvé -
szetét a hallgatósághoz. Említésre ke-
rült például tragikus körülményû szüle-
tése, amely anyja és ikertestvére éle -
té be került, Gyarmati Fannival való há-
zassága, vagy életmûvének egyik köz-
ponti témája, a világ általi fenyegetett-
ség. Mint köztudott, Radnóti élete utol-

só idõszakában munkaszolgálatos volt,
halála évében Szerbiába hurcolták,
ahonnan kegyetlen erõltetett menet-
ben Németországba vitték, mígnem
1944 novemberében a gyõri Abda ha-
tárában agyonlõtték.

A meggyötört költõ a bibliai próféták
jövendöléseiben kereste nemzete nyo-
morúságainak miértjeit, az ember er-
kölcsi lesüllyedésének okait. Munkás -
sága során a próféta szavaival hangsú-
lyozta, hogy hirdetnünk kell azt az or-
szágot, amely a szívben van – az em -
lékmûsor közremûködõi ezen jelmon-
dattal zárták a másfél órás irodalmi
programot, mely biztatásul is szolgál-

hat az utókornak, nem feledve Radnóti
és a többi poéta emlékét és nagyságát.
Amint a szervezõ Némethné Õri Irma
idézte Weöres Sándor szavait: „Meg -
vallom, amíg élt, az õ poétai rangját
ugyanúgy nem tudtam felmérni, mint
József Attiláét. De a jövendõ százado-
kon keresztül az a poéta világít, aki
míg él, olyan evidensnek és jelentékte-

lennek látszik, mint a gyertyaláng.
Csak késõbb döbbenünk rá, hogy egy
torony ablakából ragyog, messzire, sí-
kon át, hegyekig!” 
A versek felolvasásában közremû -
ködtek: Bartha István, dr. Horváth And -
rás, Joó Ágnes, Kovács Valéria, Kustos
Lászlóné, Némethné Õri Irma, Németh-
Vass Veronika és Simó Éva. 

»REINER ANITA

Emlékmûsor Radnóti tiszteletére 

Akác, tölgy, cser tûzifa eladó
Méterfa (1 m x 1 m x 1,75 m): 6 m3 170.000 Ft

Házhoz szállítva! MTZ traktorral.
Ágfa (1 m x 1 m x 1,75 m): 6 m3 100.000 Ft

Házhoz szállítva! MTZ traktorral
Kiszállítás: 4 m3-tõl

Érdeklõdni: 30/665 2215 vagy 70/317 4140
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HELYI JÁRAT MENETREND
CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG – IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK

Érvényes: 2019. december 16-tól

ISK Iskolai tanítási napokon közlekedik
X Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik
XX Szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik

MEGÁLLÓ X ISK XX

Vasút-
állomás 4:48 5:46 6:32 – 7:25 9:20 11:00 12:25 14:10 15:35 16:30 17:20 19:25

Dózsa
György u. 4:49 5:47 6:33 – 7:26 9:21 11:01 12:26 14:11 15:36 16:31 17:21 19:26

Szt. Márton
Patika 4:50 5:49 6:35 – 7:27 9:22 11:02 12:27 14:12 15:37 16:32 17:22 19:27

Vasvirág
Hotel 4:52 5:51 6:37 – 7:29 9:24 11:04 12:29 14:14 15:39 16:34 17:24 19:29

Fürdõ – – – – – 9:26 11:06 12:31 14:16 15:41 16:36 – –

Alsóság
Posta 4:54 5:53 6:39 – 7:31 9:28 11:08 12:33 14:18 15:43 16:38 17:26 19:31

Templom
tér 4:56 5:55 6:41 – 7:33 9:30 11:10 12:35 14:20 15:45 16:40 17:28 19:33

Temetõ 4:57 5:56 6:42 – 7:34 9:31 11:11 12:36 14:21 15:46 16:41 17:29 19:34

Bányatelep 4:58 5:57 6:43 – 7:35 9:32 11:12 12:37 14:22 15:47 16:42 17:30 19:35

Hegyalja 4:59 5:58 6:44 – 7:36 9:33 11:13 12:38 14:23 15:48 16:43 17:31 19:36

Ság hegy 
forduló 5:00 5:59 6:45 – 7:37 9:34 11:14 12:39 14:24 15:49 16:44 17:33 19:38

Alsóság
Iskola 5:04 6:03 6:49 – 7:41 9:37 11:17 12:42 14:28 15:53 16:48 17:37 19:42

Izsákfa
buszváró 5:08 6:07 6:53 6:53 7:45 9:41 11:21 12:46 14:32 15:57 16:52 17:41 19:46

Izsákfa 
Hegyalja u. – – 6:50 – – – – 14:34 – – – –

Alsóság
Iskola 5:12 6:11 6:57 6:57 7:49 9:45 11:25 12:50 14:36 16:01 16:56 17:45 19:48

Alsóság
Posta 5:14 6:13 6:59 6:59 7:51 9:47 11:27 12:52 14:38 16:03 16:58 17:47 19:50

Fürdõ – – – – – 9:49 11:29 12:54 14:40 16:05 17:00 17:49 19:52

Vasvirág
Hotel 5:16 6:15 7:01 7:01 7:55 9:51 11:31 12:56 14:42 16:07 17:02 17:51 19:54

Szt. Márton
Patika 5:18 6:17 7:03 7:03 7:57 9:53 11:33 12:58 14:44 16:09 17:04 17:53 19:56

Vasút-
állomás 5:20 6:19 7:05 7:05 7:59 9:57 11:37 13:02 14:46 16:13 17:06 17:55 19:58
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PTE PEAC-Kaló Méh – Celldömölki VSE-
Swietelsky Jufa Hotels 5-2, asztalitenisz
extraliga mérkõzés, Pécs
Páros: Petõ, Demeter – Szita, Fazekas
3:1 (-12, 6, 11, 7) Biztatóan, jól kezdtek
Fazekasék, de a hazaiak a folytatásra
megrázták magukat, és több szettet
már nem adtak a celli kettõsnek. (1-0)
Egyéni, 1. kör: Petõ – Kriston 3:2 (8, 9,
-7, -5, 8) Álmosan kezdett Kriston, a
pécsiek játékosa koncentráltan játszott.
A harmadik szettben aztán magára ta-

lált a celli, és a végsõ sikerre is maradt
esélye. (2-0). Gerold – Szita 0:3 (-5, -
14, -7) Meglepõen simán gyõzte le
Szita, a kissé formán kívül játszó ellen-
felét. (2-1). Demeter – Fazekas 3:2 (-4,
9, -8, 2, 7) A két játékos fordulatos, jó
mérkõzést vívott egymással, Fazekas a
végére elfogyott. (3-1)
2. kör: Petõ – Szita 3:1 (-3, 6, 5, 6) A
pécsiek szerb válogatott játékosa a
gyenge kezdést követõen esélyt sem
hagyott Szitának. (4-1). Demeter – Kris -

ton 3:1 (5, -6, 5, 5) Kriston nem volt
egy súlycsoportban Demeterrel, meg-
szorítani sem tudta a rutinos pécsit. (5-
1). Gerold – Fazekas 1:3 (6, -8, -7, -7)
Fazekas felszívta magát az összecsa-
pásra, határozottan, magabiztosan ját-
szott. Sikere megérdemelt. (5-2).
A címvédõ otthonában nem volt igazán
csúcsformában a Celldömölk, de a mér -
kõzés végeredménye kissé túlzó. Sok
szettben csak apró dolgokon múlt,
hogy nem sikerült nyerniük Faze ka -
séknak. Kicsivel nagyobb koncentráció-
val szorosabbá lehetett volna tenni a
végeredményt.                 »CSUKA LÁSZLÓ

12

Új Kemenesalja  »  2019. 12. 06.S P O R T   «

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Vady
Mosonszolnok 36-23 (20-11). – NB II-es
nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk,
vezette: Bab Á., Szabóné Sz.
Celldömölki VSE: Tömõ – Kazári 7, Szo -
mor kovits A. 9, Füzfa, Freiberger 7, Sze -
csõdi 4, Bagics 1. Csere: Szomorkovits L.
4/1, Balogh V., Geiger, Gyõrffy 4, Szalai,
Marton, Giczi. Edzõ: Salamonné Csótár
Adrienn.
Rögtön a találkozó elején magához ra-
gadta a kezdeményezést a házigazda,
és hamar elõnybe került. 
A vendégek támadásai rendre gól nél-
kül vég zõd tek, köszönhetõen a remek
celli védekezésnek, és kapusteljesít-
ménynek. A hátul megszerzett labdák-
ból sorra szerezte gyors találatait a
Celldömölk, és a szünetre már nagyon
magabiztos, kilenc gólos elõnyt épített
ki. A szünet megváltásként érte a mo-
sonszolnokiakat, de a pihenõ sem tett
jót nekik. Fordulás után ugyanaz a len-
dületes, elszánt CVSE volt a pályán,

mint az elsõ félórában, és egyetlen
percre sem engedte ki kezébõl az irá-
nyítást. Végig magas szinten kézilab-

dázva, ilyen arányban is megérdemel-
ten nyert Salamonné Csótár Adrienn
együttese.
Lapzártánk utáni eredmény:
Mosonmagyaróvári KC U22 – Celldö -
möl ki VSE-Vulkán Fürdõ 33-34 (15-18)

Vereség a rangadón

HELY CSAPAT M GY D V LG KG GK PONT

1. Büki TK 10 9 0 1 320 249 71 18

2. Mosonmagyaróvári KC U22 10 8 0 2 341 284 57 16

3. Sárvári Kinizsi SE 10 6 0 4 269 247 22 12

4. ALBA FKC U22 10 6 0 4 260 245 15 12

5. Celldömölki VSE 10 5 0 5 310 289 21 10

6. SZESE Gyõr 9 5 0 4 260 250 10 10

7. VKL SE Gyõr 10 4 0 6 272 292 -20 8

8. KK Ajka 10 4 0 6 278 307 -29 8

9. Vady Mosonszolnok 10 4 0 6 262 296 -34 8

10. Körmendi DMTE 10 4 0 6 258 296 -38 8

11. Egerszegi KK 9 2 0 7 215 245 -30 4

12. Gyõri Audi ETO KC U 22 10 2 0 8 265 310 -45 4

A nõi kézilabda NB II állása 10 forduló után

November 28-án, az Opal csarnokban
rendezték a vas megyei asztalitenisz
diákolimpia döntõjét. A korábbi évektõl
eltérõen, idén csak egynapos volt az
esemény, mivel a celldömölki csarnok-
ban egyidõben 12 asztalon pattogha-
tott a labda, a kiváló körülmények te-

hát adottak voltak. 6 korcsoportban,
összesen 187 diák mérkõzött egymás-
sal, voltak köztük igazolt játékosok, és
olyanok is, akik egyik sportklubnak
sem tagjai. 
Celldömölki játékosok eredményei:
„A” kategória (igazolt játékosok)

I–II. korcsoport (ált. isk. 1-4. osztályos):
3. Németh Bence
V–VI. korcsoport(középiskolások): 
2. Harkály Bálint, 3. Kovács Csanád és
Bakonyi Bertalan
„B” kategória (nem igazolt játékosok)
V–VI. korcsoport (középiskolások): 
1. Pethõ Csenge
III–IV. korcsoport (ált. isk. 5-8. osztá-
lyos): 1. Sinka Levente      »CSUKA LÁSZLÓ

Asztalitenisz diákolimpia

MOGAAC DSE (Mosonmagyaróvár) –
CVSE-Vulkán Fürdõ 55-91 (4-26, 21-20,
17-19, 13-26)
NB II-es kosárlabda-mérkõzés, NB II
Nyugati-csoport 6. forduló, Moson ma -
gyaróvár, vezette: Rokob, Tóth B.
CVSE KSZ: TÖMBÖLY 19/6, Szabó 16,

ORBÁN 19, Grebenár 4, Kovács 8/3 
Csere: Tóth 2, Bíró 11/6, Németh 2,
Rozmán 10. 
Edzõ: Csói Gábor
Csói Gábor: Magabiztos gyõzelmünket
fõleg a jó dobószázaléknak köszönhet-
jük. A bünte tõ rõl történelmi 75%-ot ér-

tünk el. Tetszett, hogy önbizalommal tel-
ve játszottunk, de ez nem ment át egyé-
nieskedésbe. Most viszont nem szabad
elszállni magunktól, a sikereknek még
több motivációt kell adniuk a további
edzésmunkához. „A tehetség nyeri a
mérkõzést, de a csapatmunka és az in-
telligencia nyer bajnokságot.” (Michael
Jordan)

»CSL

Újabb magabiztos siker

Remek formában nõi kéziseink
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Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Rép -
celaki SE 2-1 (1-1). – megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkõzés, Celldömölk, 250
nézõ, vezette: Papp Á., asszisztensek:
Nagy B., Szombat Sz.
Celldömölki VSE: Osvald – Lempeg, Szuh,
Marsai, Gorácz, Németh J. (Pázsi 74.),
Kovács Z., Molnár T., Horváth T. (Horváth
D. 89.), Büki (Szép 92.), Piri. Edzõ:
Haraszti Zsolt.
Répcelak: Gyécsek – Tóth Do., Németh
G., Prystupa (Balassa 85.), Harkai, Ódor,
De Paula, Balikó, Horváth T., Rácz, Szabó
B. (Tóth Dá. 15.). Játékos-edzõ: Balassa
Péter.
Gólszerzõk: Marsai 9. (1-0), Tóth Do.
30. (1-1), Németh J. 69. (2-1)
Az elsõ helyezett Celldömölk, a negye-
dik Répcelakot fogadta az õszi szezon
utolsó fordulójában. A két csapat évek
óta izgalmas rangadókat vív egymás-
sal, ezen a szombaton is valami hason-
lóra készülhettünk. A villanyfényes ösz-
szecsapást mindkét fél nagyon szerve-
zetten, fegyelmezett játékkal kezdte,
az iramra aligha lehetett panasz. A cel-

liek gyors passzos játékkal igyekeztek
a répcelaki védelem mögé kerülni, és a
vezetõ találatra nem is kellett sokat
várni. Mindössze 9 perce gyötörték
egymást a felek, amikor Marsai Máté
egy lendületes támadás végén a bal
alsóba továbbította a játékszert, elõny -
höz juttatva a hazaiaknak. A 15. perc-
ben kényszerû cserét hajtott végre a
Répcelak, ám sem a kapott gól, sem a
váratlan sérülés nem törte meg õket,
továbbra is nagy erõbedobásra késztet-
ték a listavezetõt. Igazi rangadói han-
gulat, kemény játék jellemezte a talál-
kozót, melynek 30. percében egy bal
oldali szögletet követõ kavarodás vé-
gén Tóth Dominik a celli kapuba lõtt,
kiegyenlítve a mérkõzés állását. A szü-
netig folytatta támadó szellemû játé-
kát a CVSE, a vendégek leginkább Alex
De Paula megjátszásában látták esé-
lyüket. Az 1-1-es félidõt követõen, for-
dulás után sem változott a játék képe,
ugyanolyan küzdelmes, nagy iramú já-
tékot láthatott a közönség, mint az
elsõ játékrészben. A 70. percben több

lehetõségük is volt a cellieknek a gól-
szerzésre, de a répcelakiak valahogy
mindig menteni tudtak, egész addig,
míg Németh József egy jobbról érkezõ
labdára remek ütemben meg nem ér-
kezett és ismét megszerezte a veze-
tést csapatának. A végéhez közeledve
egyre elkeseredettebben igyekezett
egyenlíteni a Répcelak, kapu elé ívelt
labdáikat azonban hol a védõk, hol Os -
vald kapus hatástalanította. Az egész
találkozó összképét tekintve, megérde-
melten nyerte meg a rangadót a Cell -
dömölk, a szintén nagyot küzdõ riválisa
ellen. Az õszi szezont a dobogó leg -
felsõ fokán zárta Haraszti Zsolt legény-
sége, a folytatásra február 22-ig kell
várnunk, akkor egy másik nagy rivális,
a Körmend látogat a Kolozsvár utcába
(persze csak akkor, ha az idõjárás nem
gondolja másként).
U19-es labdarúgó-mérkõzésen:
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ –
Répcelaki SE 4-3 (1-0)
gólszerzõk: Verasztó B. 18. (0-1), Döb -
röntei B. 22. (1-1), Verasztó B. 54. (1-2),
Verasztó B. 63. (1-3), Galovich M. 69. (2-
3), Keszei T. 72. (3-3), Szabó K. 87. (4-3)

»CSUKA LÁSZLÓ

Õszi bajnokok focistáink

A labdarúgó-bajnokság õszi végeredménye

HELY CSAPAT M GY D V GK P

1. Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ 15 11 3 1 44-10 36

2. Vép VSE 14 10 1 3 36-16 31

3. Rum KSC 15 9 3 3 26-17 30

4. Répcelaki SE 14 8 1 5 33-20 25

5. Lorry GM Kft-Szarvaskend 15 7 4 4 42-29 25

6. Körmendi FC 15 7 2 6 32-29 23

7. Király SZE 15 7 2 6 25-22 23

8. Büki TK 15 7 1 7 30-32 22

9. Rábapatyi KSK 14 6 3 5 26-20 21

10. Kõszegi FC 15 6 3 6 31-32 21

11. Egyházasrádóci SE 15 5 3 7 17-28 18

12. Csörnöc Gyöngye-Vasvár VSE 14 3 5 6 28-31 14

13. Szentgotthárdi VSE 15 3 5 7 21-29 14

14. Schott Lukácsháza SE 15 3 3 9 17-30 12

15. Csepregi SE 15 3 0 12 10-58 9

16. Jánosháza VSE 15 2 3 10 15-30 9

Értesítés
A Celldömölki Mozgássérültek
Veze tõsége minden celldömölki
és kistérségi lakosnak és tagtár-
sainak Kel lemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet kí-
ván sok szeretettel. 
Megyei szervezés keretében
központi ünnepség lesz 2019.
december 12-én (csütörtökön)
16 órakor Szombathelyen a Tó-
vendéglõben. 
Minden tagtársat szeretettel vár-
nak. A részvételt elõre jelezni kell
a megyei egyesületnél 2019. dec-
ember 9-ig. 

»HOLPERT JENÕNÉ

CSOPORT TITKÁR
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

TÛZIFÁT A
FA-GYULA

FATELEPRÕL!
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ

AKÁC KUGLI 
KÕRIS KUGLI
BÜKK KUGLI
CSER KUGLI
Kiszállítást vállalunk.

Rendelését telefonon is leadhatja.
EUTR: AA5821433

LUCFENYÕ TETÕFA, 
LÉC, DESZKA, 

GERENDA
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.




