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„Keresheted õt,
nem leled, hiába...”
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Fa-Gyula Faáru BoltFa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.

Tel. 95 423-177

Bútorlapot Fa-Gyulától!Bútorlapot Fa-Gyulától!
Laminált lapok, rétegelt lemezek,
farostlemez szabva is kaphatók.

Konyhai munkalapok raktárról
reklám áron  4700 Ft/fm-tõl, 

tiszta szabott mérettel számolva.
Élfóliák, zárak, pántok, fogantyúk, fióksínek, munkalap víz-

zárók speciális bútorcsavarok, excenterek, bútorlábak.
Bútorához mindent megkap Fa-Gyulánál!

Fa-Gyula Fatelep ajánlataFa-Gyula Fatelep ajánlata
Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta tel : 95-420-543

Akác fűrészelt tűzifa 2700 Ft/q
Cser fűrészlet tűzifa 2500 Ft/q
Fahulladék, széldeszka 1500 Ft/q

FIGYELEM!
Értesítjük a tisztelt lakosságot 
a nõgyógyászati szakrendelés

rendjérõl 2012. szeptember 1-jétõl

Kórház szakambulancia 08.00–14.00 óra
Hétfõ: Dr. Kovács Antal 

Régi Rendelõintézet 08.00–14.00 óra
(Celldömölk, Kossuth u. 3-5. I. emelet)
Kedd: Dr. Gáspár Attila

Dr. Nedeczky Iván
Dr. Vermes Imre

Szerda: Dr. Szabó Csaba
Csütörtök: Dr. Jagodich Iván
Péntek: Dr. Szatmáry F. Péter

•Teljes körû méhnyakrák-szûrés
•Nõgyógyászati gyulladások kezelése
•Bakteriológiai és hormonvizsgálatok
•Nõgyógyászati ultrahangvizsgálatok
•Terhességi diagnosztika és tanácsadás
•Meddõségi kivizsgálás
• Fogamzásgátlási tanácsadás
•Változókori panaszok kezelése
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Az 1956-os Szövetség Celldömölki Ta go -
zata, az Alsósági Életfa Egyesület, Szö -
vetség a Nemzetért Polgári Kör Ke me -
nesaljai Tagozata valamint a Ke me nes -
aljai Trianon Társaság a hagyományok-
nak megfelelõen az idei évben is szer-
vezett megemlékezést az 1956-os for-
radalom és szabadságharc tiszteletére.
Az ünnepséget október 22-én, a vasút-
állomás mozdonyparkjában tartották.

Az ünnepi rendezvényen Lechner Fe -
renc, az 56-os Szövetség megyei elnö-
ke mondott köszöntõt. Beszédében
megemlékezett azokról a lelkes ifjak-
ról, egyetemi hallgatókról, ipari tanu-
lókról, akik a forradalom mozgatását
hordozták vállukon, de kiemelte azokat
a celldömölki vasutasokat is, akik aktí-
van cselekedtek a forradalom érdeké-
ben. Mint mondta, ma is ellentmondá-
sos értékelések olvashatók 1956-ról,
ami nem csoda, hiszen 34 évig ellen-
forradalomként aposztrofálták a sza-

badságért vívott harcot. Molnár Csaba
beszéde sokakban felelevenítette az
56 évvel ezelõtti napok hangulatát,
akik nem voltak részesei az esemé-
nyeknek, azokban is fellángolt a haza-

szeretet érzése. „Ma ünnepelni gyûl -
tünk össze, ünnepelni ’56-ot, az ’56-os
hõsöket, gyászolni az áldozatokat,
megköszönni az élve maradottak áldo-
zatvállalását. Ezen az õszi napon – gon-
dolva a lyukas trikolorra – elönthet
bennünket az a magasztos érzés, hogy
magyarnak lenni büszke gyönyörûség”
– szólt a megemlékezés szónoka. 
Az ünnepi mûsor folytatásában a jelen
lévõ civil szervezetek és a politikai pár-
tok képviselõi a mozdonyparkban lévõ
56-os emlékmûnél koszorúztak. A ren-
dezvényen közremûködött a Kemenes -
magasi Citerazenekar és Nép dalkör, az
alkalomhoz méltó verset sza valt Bartha
István és Rozmán Kris tóf. Végül Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság
elnöke emlékezett meg a helyi hõ sök -
rõl. Gondolatait Né meth Gömbös János
mozdonyfûtõ öt ven évvel ezelõtti sza-
vaival zárta: „Min den magyar szíve egy
magyarért dobogjon!”

»VZS

„Magyarnak lenni büszke gyönyörûség”

A hagyományoknak megfelelõen idén
is szervezett megemlékezést az 1956-
os forradalom és szabadságharc évfor-
dulójának tiszteletére Celldömölk Város
Önkormányzata, valamint a Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
A rendezvényt ezúttal is Illés Erika
szob rászmûvész 56-os dombormûvénél
tartották, október 23-án.
Ünnepi beszédet mondott Fehér László
polgármester, aki a huszadik század ki-
emelkedõ pillanataként illette 1956-ot,
amihez fájdalmas, de mégis dicsõ ese-
mények kötõdnek. „Október 23. egya-
ránt számít a szabadság és a gyász ün-
nepének. Örömünnep, hiszen bátor fia-
talokat ünnepelünk, akik hitték, hogy
ebben az országban jobb lesz. No vem -
ber 4-én pedig kegyelettel fejet hajtunk
az elesett hõsök emléke elõtt. A mai
napon történelmünk egy olyan ese-
ménysorára emlékezünk, mely nem -
csak nemzetünk életében, de az euró-
pai történelem szempontjából is kie-
melkedõen jelentõs. Október 23. min-
den magyar szívében a szabadságvágy-
nak, az elnyomás elutasításának és a
demokráciáért való hõsies küzdelem-
nek a napja. 1956. október 23-án Buda -
pesten a szovjet megszállást és dikta-

túrát tovább már nem tûrõ több tízez-
res tömeg forradalmat és szabadság-
harcot hirdetett. A reformer miniszter-
elnök Nagy Imre szándéka volt, hogy a
kormányt koalíciós alapon átalakítják,
helyreállítják a többpártrendszert, de-
mokratikus választásokat írnak ki. A for-
radalom vívmányainak konszolidálásá-
ra azonban már nem volt mód.
Szabadságküzdelmünket elfojtották,
meg kezdõdött a megtorlás, melynek

részeként kivégezték a forradalom mi-
niszterelnökét. Ma is õrizzük a mártír-
halált haltak, börtönre ítéltek emlékét.
Ma is õrizzük 1956 emlékét, amikor kü-
lönbözõ ideológiai hovatartozással egy-
ként sorakoztak fel az emberek a sza-
badság, a demokrácia érdekében. Jele -
nünkben is fontos, hogy kövessük esz-
ményeinket: a szabadság, az egyen -
lõség, az emberi méltóság, a nemzeti
identitás, az európaiság, a demokrácia
eszményeit. Október 23-a 1956 mellett
1989-re is emlékeztet bennünket, hi-
szen az 1956-os forradalom vetette el a
magvát, hogy 89-ben megszülethetett
a harmadik Magyar Köztársaság.”
Az emlékezõ rendezvényen az ötven-
hat évvel ezelõtti események felidézé-
séhez a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola diákjai verses-zenés
összeállítással járultak hozzá, valamint
közremûködtek az Ádám Jenõ Zeneis -
kola növendékei. Az 56-os dombormû -
nél a Vas Megyei Közgyûlés, Cell dömölk
Város Önkormányzata, valamint a pár-
tok és civil szervezetek képviseletében
megjelentek elhelyezték az emlékezés
koszorúit, majd a résztvevõk a katolikus
temetõbe vonultak, ahol megkoszorúz-
ták Koloszár Zoltán 56-os áldozat, és
Máté Lajos, a celldömölki 56-osok egyik
vezetõjének sírját.

»REINER ANITA

56 évvel 1956 után…



A Celldömölki Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása Társulási Ta -
ná csának legutóbbi ülésén Fehér László
a Társulási Tanács elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd átadta a szót Erõss
Elemér rendõr-alezredesnek, aki ismer-
tette az elmúlt idõszak történéseit. El -
mondta, hogy a nyári szezon sikeresen
lezárult. Két esetben történt vagyon el-
leni bûncselekmény, külföldi tulajdon-
ban levõ ingatlanokból. Sajná la tos mó-
don három fõ halálos áldozatról is be
kell számolnia. Továbbra is az ittas ve-
zetõk száma okozza a legnagyobb prob-
lémát. Ez nem csak a kistérség szintjén
jelentkezik, hanem a megye egész te-
rületére kiterjed. Július 16-án az orszá-
gos rendõrkapitány adott ki vagyon-és
közbiztonság intézkedési tervet. Kérdõív
kitöltésére ösztönzi a lakosságot, me-
lyek azok a területek, amelyeket külö-
nös figyelemmel kell kísérni; vagyon el-
leni bûncselekmény, autólopás, kábító-
szer-kereskedelem. A kistérség bõl eddig
alig több mint 50 értékelõ lap érkezett
be. Kéri a polgármestereket, ösztönöz-
zék a lakosságot, hogy minél többen
mondják el véleményüket. A kérdõíve-
ket a körzeti megbízottak gyûj tik majd
össze. Fel hív ta az autóvezetõk figyel-
mét, hogy az õszi-téli átállás során a gu-
miabroncsok, valamint a fényszórók, vi-
lágítások ellenõrzése kerül elõtérbe.
Szep tember 1-tõl a nagymértékû bírsá-
gok csökkentek, a szabálysértésekért 5-
50.000 forint szab ható ki. A kistérség te-
lepülései közül továbbra is Jánosházán
van legtöbb probléma, oda továbbra is
szükség van a megerõsített rendõri je-
lenlétre. Ez után a hulladékgazdálkodás
változásáról Bali József, a Zalaispa Zrt.
vezérigazgatója adott tájékoztatást. El -
mond ta, hogy 282 település tartozik a
Zala ispa Zrt-hez, ez szinte a legnagyobb

terület az országban. A hulladékgazdál-
kodás eredetileg állami, de maga az el-
szállítás a település feladata. Celldö -
mölk abban a kitüntetett helyzetben
van, hogy megvan a szemétlerakó bá-
zis,  ezzel  együtt  az  önkormányzati
kont roll is. Év végén a településekkel
kötött szerzõdések többsége lejár.
Egyelõre a hulladékszállítás költségei-
nek változásáról nem tud pontos infor-
mációt adni, igyekszenek az árakat
szinten tartani. Fontos változást a 2014-
es év hoz majd, akkor az önkormányza-
tok árhatósági pozíciója megszûnik, a
változás pedig már minden települést
érinteni fog. Söptei Józsefné, a Zalaispa
Zrt. felügyelõ bizottságának tagja be-
számolt róla, hogy a Zalaispa Zrt. egy
nemzetközi programot valósít meg. A
Celldömölki kistérség 13 települése tar-
tozik a céghez, valamint 3 település a
kistérségen kívül. 2013 januárjától
olyan európai uniós változások lépnek
életbe, ami nagyban befolyásolja a hul-
ladékszállítást. Fontos nak tartja a sze-
lektív hulladékgyûjtést, sajnálatos mó-
don vannak olyan települések, ahon-
nan még hiányoznak a szelektív szige-
tek, ezeket fontosnak tartaná pótolni.
Rudolf Wied ner, a Celli HUKE Kft. igaz-
gatója elmondta, hogy 20 éve kezdett
a körmendi MÜLLEX-nél dolgozni. 2002-
ben kivált, és létrehozta a Celli HUKE
Kft.-t, mely jelenleg több száz ember-
nek ad munkalehetõséget. Több tele-
pülésen látnak el feladatokat, Sárváron
pl. mûanyag-feldolgozó üzem mûködik,
de jelen vannak Zala eger szegen, Ajkán,
Sopron ban, valamint Celldömölkön is. A
cég fõ profilja a szelektív hulladékkeze-
lés, emellett a komp lex ipari és telepü-
lési hulladékkezelés, hulladékgyûjtés,
szállítás, csomagolási hulladékkezelés,
hulladékudvar-üzemeltetés. A Celli HU-

KE Kft. korábban nagy értékû beruhá-
zást hajtott végre. Celldömölk és Mer -
se vát között átrakóállomás, települési
hulladék tömörítésére is alkalmas üzem
mûködik. 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos
témák után Lampért Tibor gazdasági
vezetõ ismertette a társulás I. féléves
pénzügyi tervének teljesülésérõl szóló
beszámolót, majd Mayer Noémi mun-
kaszervezet-vezetõ a kistérségek jövõ -
beli helyzetérõl adott felvilágosítást.
2013. január 1-jé tõl a többcélú társulá-
sokról szóló törvény megszûnik, a mun-
kaszervezet finanszírozást nem kap.
Van nak azonban olyan feladatkörök,
amelyek továbbra is társulás formájá-
ban mûködnek, ilyen pl. a logopédiai
feladatellátás, vagy az orvosi ügyelet
fenntartása. Ezen feladatok fenntartásá-
ra három lehetõség kínálkozik: a társu-
lási tanács átalakítja a megállapodást az
önkormányzati törvénynek megfe-
lelõen, és megtartja a munkaszerveze-
tét is. Ebben az esetben a települések
adják össze a fenntartáshoz szükséges
pénzösszeget. A második lehetõség,
hogy jogutóddal szûnik meg a társulási
tanács, a továbbiakban Celldö mölk Vá -
ros vállalja át a munkaszervezet felada-
tait, a települések összefogva, közösen
alkotnának egy társulást, így a jövõben
is fennálló feladatellátást továbbra is
közösen látnák el. A harmadik pedig,
hogy mind a társulási tanács, mind a
munkaszervezete megszûnik. A máso-
dik megoldást javasolta megfontolásra,
mivel az orvosi ügyelet ellátására vo-
natkozó szerzõdés 2013. január 31-ig áll
fenn, továbbá a belsõ ellenõrzés, hulla-
dékgazdálkodás is kötelezõ feladat. Fe -
hér László, a társulási tanács elnöke
meg kérte a települések vezetõit, fon-
tolják meg az elhangzottakat és a kö-
vetkezõ ülésen nyilatkozzanak továb b -
mûködtetési szán  dékaikról.

»TMT
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Üléseztek Kemenesalja vezetõi

Gombási Istvánné hatvan évvel ez elõtt,
1952 augusztusában kapta meg tanítói
oklevelét a pápai Ranolder In tézet tanító-
képzõjében. Az államvizsga után Teri né-
ni útja egyenesen vezetett a katedrához,
tanítói pályafutását a Zala megyei Bagod -
vi tenyéden kezdte meg. Ezt követõen
Szergényben, majd Kemenes ma gasiban
töltött el egy-egy évet, majd Alsóságra
került. Nagyon szeretett a kicsi gyerekek-
kel foglalkozni; igazi boldogságot jelen-
tett számára körükben lenni. A legtöbb
élménnyel azonban mégis a celldömölki
kisegítõ iskolában gazdagodott, ahol ta-

nítványai tudást, gondoskodást, támoga-
tást, és ha kellett, szigort is kaptak tõle.
Teri néni 35 év tanításban eltöltött idõ
után, 1986-ban vonult nyugdíjba. A mai
napig szeretettel gondol vissza a kisegítõ
iskola egykori igazgatójára, Döbröntei
Károlyra, valamint Mód Ala dár ra. Öröm-
mel emlékszik vissza diákjaira, munkatár-
saira, lélekben örök ifjan az iskolára.
Gombási Ist vánné, sokak Teri nénije októ-
ber elsején vehette át hatvanéves szol-
gálata elismerését. A gyémántoklevelet
Fehér László polgármester valamint
Danka Adél, a Vá ro si Általános Iskola
igazgatója személyesen adta át a peda-
gógusnak.

»VZS

Gyémántdiplomás tanítót köszöntöttek



Zenés esztrádmûsorra várta az idõsek
napja alkalmából a Cselekvõ Összefo-
gással Celldömölkért Egyesület és a Ke -
menesaljai Nyugdíjas Vasutasok Egye -
sülete a szépkorú közönséget 2012. ok-
tóber 19-én a Kemenesaljai Mûvelõdési
Köz pont és Könyvtár színháztermében.

Fehér László polgármester, a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
elnöke köszöntötte a megjelenteket,
elõször Sütõ Andrást idézve: „Önmagát
becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ nem ve-
le kezdõdött. A mi világunk Önökkel,
apáink, nagyapáink életével, munkás-
ságával kezdõdött. Önök építették szá-
munkra a jelent, amelyben a mi gene-
rációnk egy újabb nemzedéknek a jö -
võjét alapozhatja meg. Az idõsek világ-
napján szeretettel gondolunk mind-
azokra, akik egy hosszú élet munkáját

és rengeteg tapasztalatát tudhatják
maguk mögött. Minden évben köszönt-
jük õket / önöket, de szeretetüket, böl-
csességüket, segíteni aka rásukat az év
minden napján érezzük.” Elmondta
még, hogy a két civil szervezet össze-
fogása nem véletlen: azért fordultak a
Nyugdíjas Vasutasok Egye sületéhez,
mert a szépkorúak igényeit õk ismerik
jobban, ezen felül hisz az összefogás

erejében. A továbbiakban sem szeret-
nék magukra hagyni az idõseket, és kü-
lönbözõ programokkal szeretnének
ked veskedni nekik. A polgármesteri kö-
szöntõ elhangzása után Czigány Gyula,
a Kemenesaljai Nyug díjas Vasutasok
Egyesületének vezetõje üdvözölte a
megjelenteket,  majd  Bart ha István
Wass Albert: Õszi csokor címû versét
sza valta el.
A köszöntõk után kezdetét vette a ze-
nés mulatság. A „Várjatok még, õsziró-
zsák" címû programban Karczagi Péter,
Endrõdi Éva, Lugosi Katalin, Ócsai Julika
énekeltek nótákat, operetteket és
tánc dalokat. A dalokat Kovács Kálmán
kísérte szintetizátoron. Az elõadások
szünetében és végén tombolasorsolás
következett. A tombolatárgyakat a vá-
ros képviselõi ajánlották fel és a nyer-
tes számokat is õk húzták ki. Az est zá-
rásaként Söptei Jó zsefné alpolgármes-
ter az adventi idõ szak programjait is-
mertette.

»BH
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„Az ember sokszor megszépül, ha
eljõ/Az öregség. Fáradt tekinteté-
ben/Kihúny a vak mohóság, kapzsi-
ság/S szelíden pislog az emlék vilá-
ga…” – írja Juhász Gyula Az öregségrõl
szóló versében. „Az ember sokszor
megszépül…” – ez jutott eszembe,
amikor felkeresett egy derûs napon
Póczáné Gizike, az alsósági Õszikék
Nyugdíjas klub vezetõje. Õ az az em-
ber, aki fáradhatatlanul sokat tesz em-
bertársaiért. Bevallása szerint nem is
érezné jól magát magányosan, közös-
ség nélkül.

– 1974 óta foglalkozom idõsgondozás-
sal: akkor még aktív dolgozóként igye-
keztem olyan programokat kitalálni,
hogy az idõs emberek is hasznosnak
érezzék magukat. Az Alsósági Tavaszi
Napok rendezvénysorozat keretein be-
lül szerepeltünk énekkarunkkal. A nép-
dalokat Gregorich Ferenc tanította be
nekünk. Kirándulásokat szerveztünk ké -
sõ tavasszal, kora nyáron – ezek min dig
olyan kirándulások voltak, amelyek ze-
nés-táncos mulatsággal értek véget.
Mindenki jól érezte magát, arra a nap-
ra letettük a gondjainkat – meséli Gizike
nevetve. – Az évek folyamán aztán ki-
alakult egy jó csapat, akik úgy gondol-
ták, jó lenne gyakrabban találkozni, be-

szélgetni, zenét hallgatni, táncolni,
elõrukkolni a legújabb süteménnyel,
megkóstoltatni a többiekkel az új bort...
Sikerült elérnem, hogy a mûvelõdési
központ alsósági helyiségében havonta
összejöhettünk. Amikor ezt a helyiséget
munkahellyé alakították át, másik te-
rem után kellett néznünk. Dr. Varga
Gáborné Anikó sietett a segítségünkre,
aki örömmel adott nekünk helyet az is-
kola ebédlõjében. Köszönet érte. És kö-
szönet illeti Szabóné Kiss Ildikót, az
Alsósági Tag iskola jelenlegi vezetõjét,
Fehér László polgármestert, akik le-
hetõvé tették számunkra, hogy a felújí-
tott épületben is megtarthassuk havi
összejöveteleinket.
»Mirõl szólnak ezek az összejövetelek?
– Szeptembertõl június közepéig szok-
tunk találkozni az iskolában, ilyenkor
megünnepeljük a névnapokat, a kará-
csonyt, szilvesztert, farsangot, nõnapot.
Állandó zenészünk Papp Zoltán, aktív
segítõim pedig Stubán Ferencné és
Rózsásné Margitka, akikre mindig szá-
míthatok, legyen szó szendvicskészí-
tésrõl, teremdíszítésrõl… 
»A nyári hónapokban nem is találkoz-
nak?
– Dehogynem. Ebben az idõszakban
szervezzük a kirándulásokat. Eljutot -
tunk már Horvátországba, de voltunk

már Tatán, a virágkarneválon, és az
Ócenáriumban is. Most szervezünk egy
utat Lendvára. 
– Tehát élik aktív nyugdíjas éveiket.
Ilyen vidám társasághoz biztosan má-
sok is szívesen csatlakoznak…
– Hosszú éveken át ápoltunk jó kapcso-
latot a Hetyei Daloskörrel, de sajnos, aki
a csapatot összefogta, eltávozott az
élõk sorából. A Süle Ferenc karnaggyal
kialakult jó kapcsolatunk azonban to-
vábbra is megmaradt. Most léptünk
kapcsolatba  a  Nyugdíjas  Vasutasok
Egyesületével, remélem, kapcsolatunk
gyümölcsözõ lesz. Programjainkat gyer -
mekek mûsorával, különbözõ helyi cso-
portok szereplésével szeretnénk válto-
zatosabbá tenni.

»LOSONCZ ANDREA

Életet az éveknek!
Bemutatkozik az alsósági Õszikék Nyugdíjas Klub

„Várjatok még, õszi rózsák”



A Együtt Celldömölk Városért Egyesület
október 2-án tartotta soros összejöve-
telét a mûvelõdési központ ART mozi-
jában. A Kérdezze meg… címû fórum-
sorozat vendége Fehér László, váro-
sunk polgármestere volt. 
2010 októbere óta eltelt két év, a je-
lenlegi önkormányzati ciklus fele. A vá-
lasztási ciklus félidejében járva az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
fórumsorozatába Celldömölk Város pol-
gármesterét, Fehér Lászlót hívta vendé-
gül, aki beszámolt az elmúlt idõszak si-
kereirõl, a kitûzött tervekrõl. Elõször a
városban történt fejlesztéseket vázolta
fel, kezdve az általános iskola és az

óvoda felújításával. A közelmúltban ke-
rült átadásra a második mûfüves labda-
rúgópálya, melyhez 15%-ban Cell dö -
mölk Város Önkormányzata nyújtott
önerõt, a hiányzó 15%-ot pedig helyi
vállalkozók, cégek biztosították. Továb -
bi két mûfüves sportpályára is sikeres
pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat. Az egyik a volt Eötvös iskola udva-
rán kerül kialakításra, a másik pedig a
Vulkán fürdõ parkolójával szemben
épülne meg, melyhez a JUFA Ungarn
Kft. vállalja az önrészt. A polgármester
ismertette továbbá a város turisztikai és
idegenforgalmi elképzeléseit. Ehhez
tartozik a Vulkán fürdõ szomszédságá-

ban épülõ négycsillagos kemping és
szálloda, illetve a fürdõ fejlesztése is,
mely a tervek szerint jövõ nyáron fo-
gadhatja az ide látogató vendégeket. A
város turisztikai vonzerejét növeli a fel-
újított Sághegyi Múzeum, valamint az
épülõ Vulkán Park látogatói központja
is. A városvezetõ nem ment el szó nél-
kül a következõ év elejétõl várható vál-
tozások mellett sem, mely a járási
rendszer újraélesztését jelenti. A beszá-
moló után a fórum közönsége követke-
zett. A kérdések között a város közbiz-
tonságát érintõ problémák mellett az
útfelújításokra is rákérdeztek az ér-
deklõdõk. Szó esett a közigazgatásban
bekövetkezõ változásokról, valamint az
egykori kisegítõ iskola jövõ jérõl is.

»VZS
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„Hisszük és valljuk, hogy minél több
boldog család lesz, annál boldogabb
lesz nemzetünk” – ezzel a mottóval
tartották meg az idei családi napot ok-
tóber 13-án a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolában, melyet minden év
õszén megszerveznek. A délelõtt folya-
mán az iskola énekkara, valamint iro-
dalmi színpada hangolta rá a szülõket,
pedagógusokat és diákokat az egész
napos közösségépítõ programokra. A
hit segítõ erejérõl Lakos Lujza és Vra -
bély Panni tett tanúbizonyságot. Az
elõadók személyesen tárták fel küzdel-
müket a mindennapok kihívásaival
szem ben, továbbadva a hitet, hogy
ami velük megtörtént, az másokkal is
megtörténhet. Vallomásukat követõen
Jókai Anna, Kossuth-díjas magyar író-

és költõnõ vette át a szót, aki gondola-
tait nemcsak könyveiben írja le, hanem
elõadásaiban is sûríti. Írásai a keresz-
ténység lényegének megragadására, a
nemzet- és magyarságtudat megfogal-
mazására, a szerelemre, a férfi és nõ

szövetségére, és a szeretet fogalmakra
épülnek. „Felelõs szeretet nélkül nem
tud a világ elõbbre haladni” – fogalma-
zott az írónõ, aki a családról, globalizá-
cióról és a reménységrõl is szólt
elõadásában: „Reménység nélkül nem
lehet élni. Az ember reménysége pe-
dig az, hogy amit csinál, annak értelme
van, és a halál pillanatával nem távo-
zik a semmiségbe.”
A családi nap délután csoportos beszél-
getésre várta a szülõket, miközben
gyermekeik játékos vetélkedõkön és
kézmûves foglalkozásokon vettek részt.
Az egész napos rendezvény nemcsak a
hétköznapok rohanásából kapcsolta ki a
résztvevõket, hanem a közösségépítés
fontosságára is rávilágított.

»VZS

Közösségépítõ családi nap a Szent Benedek Iskolában

Újraindult a fórumsorozat

Ismét aranyminõsítésû lett a Tücsök Bábcsoport
19. alkalommal szervezték meg Eger -
ben a Gyermekbábosok Országos Fesz -
tiválját szeptember 14-én és 15-én.
Hazánk egyik legrangosabb amatõr
gyermekbábos rendezvényén ezúttal is
az aranyminõsítést hozta el a Tücsök
Bábcsoport. 

Az országos fesztiválon közel húsz éve
nyílik lehetõség a szakmai tapasztalat-
cserére, a különbözõ bábtechnikák fel-
vonultatására. A celldömölki Tücsök
Bábcsoport évek óta visszajáró fellépõ -
je a nívós eseménynek, ahonnan az el-
múlt években rendszerint elõkelõ he-

lyezéssel tértek haza. Így történt ez
idén is: a tizenkilencedik találkozón a
Vásári komédiák címû kesztyûbáb
elõadással nyûgözték le a zsûrit és a
közönséget. A mindig megújulni képes
„tücskök” az idei évben is kitettek ma-
gukért, a paravánra nemzetközi báb hõ -
söket állítottak fel. A legújabb kesz -
tyûbáb-produkció klasszikus népmese-
adaptáció, egy kis humorral ötvözve. A
három elõadásból álló darabban fel tû -
nik a magyar Paprikajancsi, a francia
Guigniol valamint az angol Punch, a
történetek közös vonása, hogy mind-
egyik népmesei feloldással végzõdik –

árulta el Nagy Márta, a Tücsük Báb -
csoport vezetõje. A fesztiválon 16 cso-
port állt közönség elé. Az elõadásokat
több szempontból értékelték; a díszlet,
a hang és a bábok mozgatása is döntõ
volt a pontozásnál. Az egri fesztivál
zsûrije ismét a legmagasabb elismerést
ítélte oda a tücsköknek, a Vásári komé-
diákkal országos aranyminõsítést értek
el a celli gyermekbábosok: Békési Ka -
tal in, Csárni Ivett, Deutsch Máté,
Deutsch Nóra, Hajba Sára, Hajba László,
Könczöl Gerõ, Pápai Dominik és Talabér
Cintia. 

»VZS
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Nagyszabású gálamûsorral ünnepelte
meg fennállásának 40 éves jubileumát a
Kemenesalja Néptánccsoport október
13-án, a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár színháztermében. A
négy évtized alatt számos sikert ért el az
együttes, a jubileumi eseményen a
gyer mek és senior csoportok is felléptek.

Több generáció néptáncosai ünnepel-
ték közönségükkel a Kemenesalja Nép -
tánccsoport 40. jubileumát. Októ ber
13-án mérföldkõhöz érkezett a tánc -
együttes, hiszen 40 évnyi tudást, ta-
pasztalatot mutatott fel a teltházas
rendezvényen. A gálamûsoron a Ke -
me nesalja Néptánccsoport egykori ve-
zetõi is tiszteletüket tették, akik siker-
re vitték az elsõ generáció táncosait.

A 40. évfordulóra egy könyv is megje-
lent, melyet Kupi Miklós és Ipsics Péter
szerkesztett. A kötet lapjain a múlt tá-
rul elénk riportok, élménybeszámolók,
képek segítségével. „A táncban benne
van kicsinyben a világ: jóság, erõ, las-
súság mind együtt. Az egyik ember ezt
szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne
tetszenék a tánc…” – ezzel a gondolat-
tal kezdõdik a csoportról szóló könyv,
melynek bevezetõ sora méltó felveze-
tése volt a gálamûsornak. 
A jubiláló néptáncegyüttest Fehér Lász -
ló városunk polgármestere köszöntötte
elsõként, majd Kovács Ferenc, a Vas
Me gyei Közgyûlés elnöke és Nagy Gá -
bor, a Soltis Lajos Színház vezetõje
mond ta el ünnepi gondolatait. A Ke -
me nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója, Pálné Horváth Má -
ria az intézmény és a néptánccsoport
negyven évvel ezelõtti közös találkozá-
sára emlékezett vissza beszédében: „A
néptánccsoport története egybeforrt az
intézménnyel. Olyan mûvészeti közös-
ség, melyre bármely korban büszkék
lehetünk, akár a 70-es, 80-as években,
akár a rendszerváltás idején vagy a
XXI. században.” A KMKK igazgatója kö-

szönetet mondott a Keme nes alja
Néptánccsoport vezetõinek, Ip sics Pé -
ter nek és Ipsicsné Nagy Erzsé betnek,
akik az elmúlt húsz évben a kitartást és
a néptáncba vetett hitet fémjelezték
városunkban és a határa in kon túl is.
A köszöntõket követõen megtelt élet-

tel a színházterem. A néptánccsoport
az ünnepi estre vadonatúj koreográfiá-
kat is színpadra állított, de az egykori
legsikeresebb tánclépéseket is felele-
venítették. Az eltelt negyven év alatt
sokan koptatták a padlót az együttes-
ben. A jubileumi eseményen 84 fiatal
és senior néptáncos munkájának gyü-
mölcse elevenedett meg a közönség
elõtt. Az est legfelemelõbb pillanatai

azok voltak, amikor a 80-as, 90-es
évek táncosai léptek újra színpadra és
idõtlen pontossággal ropták a rég be-
tanult koreográfiákat. A látványvilág-
ban gazdag produkció azt mutatta,
hogy az ifjabbak is tesznek a hagyo-
mányápolásért, tisztelik és szeretik
elõdeik kultúráját. A nézõtéren ülõk
változatos elõadást élvezhettek az est
folyamán, a somogyi, szatmári és szé-
kely táncok mellett többek között az
erdélyi Kalotaszeg román és magyar
tánckultúrájából is láthattak ízelítõt. A
Kemenesalja Néptánccsoport elõadása-
it a szombathelyi Boglya Népzenei
Együt tes kísérte végig, akik a magyar
népzenei hagyományt közvetítették a
nézõk felé. Az ünnepeltek tartalmas
mûsorát vastapssal köszönte meg a kö-
zönség. »VAJDA ZSUZSA

Jubilált a Kemenesalja Néptánccsoport
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Hét évre tekint vissza az Országos
Könyvtári Napok sorozata, melyhez a
kezdetektõl csatlakozik a Keme nes aljai
Mûvelõdési Központ Kresznerics Ferenc
Könyvtára. Az idei évben október 1. és
7. között került sor a programra, mely-
nek a legfõbb célja: országos kampány
keretében hívják fel a figyelmet a
könyvtárhasználat fontosságára. Váro -
sunkban elõadásokkal, gyermekfoglal-
kozással és különbözõ akciókkal várták
az érdeklõdõket. A könyvtári napok
ered ményeirõl Né meth Tibor, a Kresz -
nerics Ferenc Könyvtár vezetõje szá-
molt be lapunknak.

»A városi könyvtár minden év õszén
csatlakozik az országos rendezvény-
hez. Milyen céllal szervezõdnek a he-
lyi programok?
– A különbözõ korosztályok érdeklõ -

désére számító programsorozat em-
berek sokaságának figyelmét képes a
könyvtárakra irányítani nemcsak a
nagyvárosokban, hanem a kisebb te-
lepüléseken is. A programok összeállí-
tásánál az idei évben is arra töreked-
tünk, hogy a kemenesaljai tájegység-
hez kötõdõ elõ adások mellett gyer-
mekeket szórakoztató foglalkozás is
kerüljön be a heti kulturális kínálatba.
»Milyen kínálattal várta a könyvtár az
idei évben az érdeklõdõket?
– A hét nyitórendezvényére október 2-
án került sor, amikor Bárdossy Péter
történész-levéltáros, genealógus Hon  -
nan jövünk, mik vagyunk, hová me-
gyünk? A családfakutatás ága-boga
címmel tartott elõadást. A téma szá-
mos gyakorlati kérdést vetett fel a
hallgatók körében nem véletlenül, hi-
szen családunk múltja, gyökereink fel-
tárása mostanában reneszánszát éli. 
Október 5-én Alexa Károly irodalom-
történész, az Életünk címû folyóirat fõ -
szer kesztõje volt a vendégünk, aki a
Kemenesalja irodalmi hagyományai
témakörben fogalmazta meg a táj gaz-
dag hagyományú szellemiségét érzék-
letesen megfogalmazó gondolatait. 
A rendezvénysorozat céljaihoz illeszke-
dett a III. Könyvtárút program is, mely
a maga sajátos eszközeivel hozzájárul
ahhoz, hogy a környezetünkben élõ
emberek felfedezhessék a könyvtárak-
ban rejlõ értékeket. Ez tulajdonképpen
egy kulturális zarándoklat, amely há-
rom évvel ezelõtt Békés csa báról indult
el azzal a céllal, hogy az egymással
szomszédos települések könyvtárosai

és olvasói felkeressék egymást, vala-
mint a Könyvtárút emlékkönyvét, mint
stafétabotot átadják egymásnak. Az
idei vándorút Várpalo tától indult és
Szombathelyen ért véget. A pápai
könyvtárosok október 6-án érkeztek
meg városunkba és itt tartózkodásuk
ideje alatt nemcsak az intézményünk,
hanem a környék értékeit is felfedez-
ték. A nemzeti gyásznapon a Bat -
thyány dombormûnél fõ hajtással tisz-
telegtünk az aradi vértanúk emléke
elõtt. Másnap mi is vándorbotot fog-
tunk és továbbvittük a Könyvtárút em-
lékkönyvét Sárvárra. Mi vel a zarándok-
lat célja, hogy lehetõség szerint gyalog
vagy kerékpárral tegyük meg a távot,
ezért két rendszeres olvasó társaságá-
ban – Szomju Tamással és Obráz Ist -
ván nal – kerékpárra pattanva érkez-
tünk meg Sár vár ra. 
»Milyen további programokkal ked-
veskedtek az olvasóknak? 
– A hét utolsó napján, könyves vasár-
nap rendkívüli nyitva tartással vártuk
az érdeklõdõket. A délután folyamán
Máté Angi – aki 2011-ben Magyar -
országon az Év Gyermekkönyve díjat
kapta meg – a gyermekek számára
tartott játékos foglalkozást. 
»Minden évben a könyvtári napokhoz
kapcsolódóan akciók is várják a régi és
új olvasókat…
– A hagyományokat ezúttal is megtar-
tottuk. Az új, illetve a két évnél régeb-
ben beiratkozott olvasóink ingyenesen
iratkozhattak be a könyvtárba a hét
folyamán, aminek köszönhetõen 45
taggal bõvült az olvasói létszámunk.
Egy másik akcióban meghirdettük a
„megbocsátás 37 óráját”, ami azt je-
lentette, hogy október 2. és 7. között
a késedelmes olvasók költségek nél-
kül visszahozhatták a régóta náluk
lévõ kiadványokat.

Könyves vasárnap délután adtuk át az
örökös könyvtári tagság elismerést
azoknak az olvasóinknak, akik több
évtizede rendszeresen igénybe veszik
a szolgáltatásainkat. Mivel jövõre ün-
nepeljük hat évtizedes fennállásunkat,
így hatan kapták meg az örökös tag-
ságot: Benke Ferencné (Celldömölk),
Danka Imréné (Celldömölk), Nagy Bé -
la (Jánosháza), Dr. Nagy János (Boba),
valamint Szabó Jenõné (Kenyeri). Ha -
to dikként pedig Márkus Fruzsina (Cell -
dö mölk) vehette át a címet, aki ugyan
nem évtizedes használója a könyvtár-
nak, de rendszeresen igénybe veszi a
szolgáltatásainkat illetve az õ keze
munkáját dicséri a gyermekkönyvtár
falainak hangulatos mesemotívumok-
kal történt illusztrálása.
»Hogyan alakult az idei évben a
könyv tárhasználók száma?
– Szerencsére elmondhatjuk, hogy me -
gyei szinten is magas olvasói aránnyal
rendelkezünk. A bûvös 2000 fõt min-
den évben elérjük, ami nemcsak a be-
iratkozott létszámot takarja, hanem
minden regisztrált használót, aki vala-
milyen szolgáltatásunkat igény be ve-
szi. Könyvtári tevékenységünk egyik fi-
atal, de talán legdinamikusabb ága
honlapunk fejlesztése, amely látványos
fejlõdésen ment át az utóbbi idõben és
éves szinten százezres nagyságrendû
oldalletöltést eredményez. Internetes
portálunk fõbb tartópillérei: interaktív
szolgáltatásokat (elõjegyzés, hosszab-
bítás) biztosító elektronikus katalógu-
sunk, a Kemenesaljai Digitális Könyv -
tár, valamint a Kemenesaljai Életrajzi
Lexikon, mely egy folyamatosan bõ -
vülõ „tájegységi panteon”. E tartalom-
szolgáltatási centrumok, valamint az
elektronikus kommunikációs csatornák
intenzív kiaknázása hosszú évtizedekig
meghatározhatják hálózati stratégiai
fejlesztési elképzeléseinket.

»VAJDA ZSUZSA

Ha október eleje, akkor Országos Könyvtári Napok

Celldömölk központjában 28 m2 alap-
területû, hideg-meleg vizes, légkon-
dicionált helyiség kiadó. Érdeklõdni
06 30/220-3745.

» APRÓHIRDETÉS
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Az Országos Könyv  -
tári Napok kereté-
ben  a  Kresznerics
Fe renc Könyvtárban
Má té Angi, erdélyi
származású író tar-
tott gyermekfoglal-
kozást Volt egyszer
egy címmel.

Az író elsõ gyermekkönyve 2010-ben
jelent meg, tavaly pedig elnyerte az Év
Gyermekkönyve-díjat. A könyvben ti-
zenkilenc Volt egyszer egy… kezdetû
mese található, melyek közül a legkü-
lönfélébbek, például a nyár, az almafa,
a sün, a köd, a város, a sósperec, a sö-
tétség, a csend, a tej is megszemélye-
sedtek. A könyvhöz az illusztrációkat
Szulyovszky Sarolta készítette. Angi
megszemélyesíti az élettelen dolgokat,
meséi szürreálisak, akár az álmok, me-
lyekben a valóság tükrözõdik. Le nyû -

gözõ költõi képzelõerõvel mesélt a
rendezvény fõként óvodás korú vendé-
geinek: mesélt a mákgubóban lakó sö-
tétségrõl, az egykor volt gyors, göm-
bölyû jajjte-autóról, a felhõcipót sütõ
kemencérõl, a hidegrõl, melyet kofa
árul, a pocsolyáról és a felhõrõl, a
nagy, hallgatag fejû csend rõl, aki
egész életében készült valamire…
„Aztán, ha sok idõ teltével elkészült,
nagy, hallgatag fején elsimította a ha-
jait, kilibegett háza küszöbére, leült ar-
ra, megköszörülte a hangját, s énekel-
ni kezdett. Énekelt a csend, s énekére
hullni kezdett valami puhaság az
égbõl, pilinkélt, míg ujjnyi, majd két-
ujjnyi lett, végül, térdig állt a világ
benne.” A gyerekek érdeklõdve figyel-
ték és hallgatták a meséket. A mesélés
végeztével Angi a Kolozsváros, olyan
város kezdetû népdalt is megtanította
a megjelenteknek. A rendezvény részt -
vevõi, a mesék világából lassan vissza-
térve a valóságba, egy kellemes dél-
utánt mondhattak magukénak.

»BH

Nagy sikerû februári Csintekerintõ
címû koncertje után ismét Cell dö mölk -
re látogatott Bognár Szilvia énekes,
akinek elõadása egyben a mûvelõdési
központ gyermekszínház-bérletsoroza-
tának elsõ programja is volt. Október
19-én délelõtt az óvodások, délután az
alsó tagozatos diákok töltötték meg
zsúfolásig az intézmény színháztermét.
Bognár Szilviát a két elõadás között
kérdeztük együttesérõl, a Csintekerintõ
produkcióról, a gyermekközönségrõl,
és további terveirõl. 

»Honnan indult a Csintekerintõhöz ve-
zetõ út?
– Már egészen kicsi koromban nagyon
szerettem énekelni, amit komolyab-
ban a Vasi Népdalstúdióban kezdtem
el. Saját zenei csapatomat 2006-ban
hívtam életre jazz, népzenei, illetve vi-
lágzenei produkciók neves elõadóiból,
azóta muzsikálunk együtt. A csapat
tag jai: Bede Péter (szaxofon, tilinkó),
Gerzson János (oud, buzuki), Gyulai
Csaba (ütõhangszerek), Hámori Máté
(gitár), Kovács Zoltán (nagybõgõ, õ a
ze neszerzõnk is). A Csintekerintõ pedig
úgy született, hogy kislányom növeke-
désével párhuzamosan egyre több
dalt, mondókát tanultam vele, és any-
nyi minden összegyûlt a fejemben, lel-
kemben, szívemben, hogy mindezek
album formájában öltöttek testet. 

»Honnan ered a nem mindennapi
Csintekerintõ név?
Ez egy vasi gyerekdal kezdõ szava,
amit még legelsõ batyumban kaptam
útravalóul a Vasi Népdalstúdióban
Tanai Erzsitõl. 
»Milyennek kell elképzelni egy „Bog -
nár Szilvis” Csintekerintõ koncertet?
– A Csintekerintõ az évszakok változá-
sára épül, zeneiségében, szövegeiben
és általános mondanivalójában is köz-
vetítõje annak a kulturális hagyomány-
nak, melyet az egykori paraszti társa-
dalom hagyományozott ránk: a termé-
szet rendjét veszi alapul, megemlítve
az ezekhez kapcsolódó szokásokat, hi-
edelmeket, néha csak jelzés értékkel,
olykor hangsúlyosabban. Mûsorainkon
a csapattól megszokott saját szerzemé-
nyek és népdalfeldolgozások mellett
Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Hajnal
Anna és Nagy László megzenésített
költeményei is felcsendülnek.

»Milyen korosztályt szólítatok meg, és
mennyire befogadóak a gyerekek?
– Rendezvényeinkkel a négy–nyolc
évesek felé fordulunk, interaktív mó-
don a gyerekeket teljes mértékben
bevonva.
„Csintekerintõ, aranygombolyító…” –

így kezdõdik a már említett vasi nép-
dal. Mi pedig gombolyítjuk az éneke-
ket, mint az aranyfonalat, olykor dob-
bantunk, vagy éppen csak a kezünkkel
táncra perdülünk, még verssorokkal is
dobálózunk. De amihez biztosan ra-
gaszkodunk, hogy kunkorodó jóked-
vünk minket el ne hagyjon. A kisgye-
rekek nyitottak a népzenei dolgokra,
fõként, ha jó, igényes és szépen hang-
szerelt muzsikát hallanak megfelelõ
szöveggel karöltve. A mi programjain-
kon pedig tanulhatnak, mozoghatnak,
kommunikálhatnak kedvükre. A ver-
sekkel, mondókákkal, találós kérdé-
sekkel fûszerezett elõadásaink szere-
tetteljes, játékos és zeneileg is színvo-
nalas szórakozást ígérnek kicsiknek és
szüleiknek egyaránt. 
»Milyen terveid vannak a továbbiak-
ban? Készül-e újabb albumod?
– Sok lehetõség rejlik a folytatásban,
hiszen mindig születnek új dalok és öt-
letek, ennek megfelelõen természete-
sen már érlelõdik egy újabb album
anyaga.

»REINER ANITA

Énekszóval, gyerekszájjal, versekkel és mondókákkal…

Volt egyszer egy…
A Kresznerics Ferenc Könyvtár is részt
vett az Országos Könyvtári Napok
Programban, melynek egyik elõadója
Bárdossy Péter történész-levéltáros-ge-
nealógus volt. „A családfakutatás le-
hetõ ségeit minden esetben meghatá-
rozzák azok a levéltári és egyéb forrá-
sok, melyek rendelkezésünkre állnak.
Fontosak a családban írott és szájha-
gyományként megmaradt adatok, in-
formációk. A kutatás végeredményét és
idõ beli kiterjedését meghatározza a
család származása. Egyszerû, átlagos
földmûves családok esetén csupán az
egyházi anyakönyvek számítanak for-
rásértékûnek, míg nemesi családok ese-
tén további levéltári anyagok is szolgál-
tathatnak adatokat” – mondta el a kuta-
tó. A történész több, mint húsz éve fog-
lalkozik családok eredetének kutatásá-
val. Az elõadás sok érdeklõdõt von zott
a celldömölki könyvtárba, sõt többen
hozzá is szóltak a témához.

»BALÁZS HAJNALKA

A családfakutatásról
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Hamarosan itt a Mindenszentek ünne-
pe, és utána a halottak napja. Ilyenkor
aki csak tud, kimegy a temetõbe. A te-
metõt járva – akarva, akaratlanul –
eszünkbe jut örök sorsunk: miért szü-
lettünk, miért élünk, küszködünk, és mi
lesz velünk a halálunk után? Nekünk,
hívõknek, eligazítást ad a Szentírás ta-
nítása.
Az elsõ Korintusi levél 15. fejezete (20-
28. vers) választ ad a kérdéseinkre.
Csodálatos nagy ívben felvázolja a
bûnbe esést, a megváltást, az Egyház
életét, az utolsó ítéletet és az azt kö-
vetõ örök életet.
„Mivel egy ember idézte elõ a halált, a
halottak is egy ember révén támadnak
fel.” (21. vers). A teológiai hátteret az
eredeti bûnrõl szóló magyarázat adja.
Ádám és Éva mint õsszülõk az egész jö-
vendõ emberiség nevében vétkeztek,
és a közös emberi természet révén
mindnyájan vétkeztünk. Ezért viszont el
kell fogadnunk a büntetést is: kísértést,
szenvedést, halált. Ez végigkíséri az
egész emberiség történelmét, rányom-
ja bélyegét egyéni életünkre is, és –
fõleg a mostani ünnepekben – a mú-
landóság érzésével tölt el bennünket.
Szent Pál másutt is beszél errõl. A má-
sodik Korintusi levél 5, 1-10-ben a föl-
di és a már megdicsõült testet állítja
szembe:”Tudjuk ugyanis, hogy ha földi
sátrunk összeomlik, Istentõl kapunk la-
kást: örök otthont a mennyben, amit
nem emberi kéz épített.” Ennek a
mondatnak kettõs jelentése van. Ré -
szint arra vonatkozik, hogy „nincs itt
maradandó hazánk, átmenetileg mint -
egy sátorban lakunk, és a jövendõ ha-
zánkat keressük.” (Zsid 13, 10-16). A
zsidóság nagyon megértette ezt, hi-
szen vallási és politikai történelmüknek
máig ható traumája a Sínai félszigeten
történt negyven éves vándorlás, ami-
kor nem voltak kõházaik, valóban csak
sátrakban laktak, állandóan útra ké-
szen. A fenti idézet a második Korintusi
levélbõl való: õk pedig pogányok vol-
tak. De ez a gyönyörû, kõbõl épült ha-
talmas város többször is elpusztult a
földrengések következtében, így meg-
érezték, megtapasztalták, hogy kõ kö-
vön nem marad –, tehát ha a földi ott-
honunk összeomlik, csak Istentõl vár-
hatunk örök lakást a mennyben.
Másrészrõl a „földi sátrunk” jelenti azt
a testet is, amelyben élünk, dolgozunk
és szenvedünk. Mindenkinek az életé -

ben elkövetkezik az a pillanat, amikor
rá kell döbbennie: már nem segít a
pénz, a hatalom, az orvosi tudomány is
véges. Így valóban összeomlik földi
sát runk, ami esendõ és múlandó. A ha-
lál kínjain és borzalmain kell keresztül
mennünk, hogy elnyerhessük égi la-
kásunkként a feltámadott testet. Így
lesz valósággá, hogy „ami halandó, azt
elnyeli az élet.” (2 Kor 5,4). A meg-
dicsõülés vágyát és reményét maga a
kinyilatkoztató Isten oltotta belénk sza-
vával, és mi erre válaszolunk a feltá-
madásba vetett hitünkkel. (5. vers).
Krisztus feladata az volt, hogy a meg-
váltás mûvét véghez vigye. Ezt fogadta
el tõle a mennyei Atya, és a Szentlélek
erejében harmadnapra feltámasztotta
õt. Éppen ezért a kegyelmi rendben
Krisztus éppúgy feje az egész emberi-
ségnek, mint Ádám a természeti rend-
ben. Az örök élet dicsõsége elõször az
õ emberségén mutatkozott meg mara-
dék nélkül. Velünk kapcsolatban viszont
nem vette el az eredeti bûn következ-
ményeit, de segít azokat leküzdeni. A
megváltás kegyelme erõt ad a kísérté-
sekkel szemben, ha elbuktunk, megad-
ja a bûnbocsánatot, a szenvedésekben
az õ példája és kiérdemelt segítsége ad
erõt nekünk, és haláltusánkat is egye-
síthetjük az õ golgotai kínszenvedésé-
vel (1 Kor 15, 20-23).
„Utolsó ellenségként a halál semmisül
meg, hiszen mindent lába alá vetett.”
A megváltás csak akkor lesz teljes, ha

a bûnnek minden következményétõl
megszabadulunk. És ezek között legsú-
lyosabb a halál. Ennek vet véget az
utolsó ítélet diadala, amikor „Krisztus
eljön nagy hatalommal és dicsõséggel,
ítélni élõket és holtakat”. (1 Kor 15,
24-27).
„S ha majd minden alá lesz neki vetve,
maga a Fiú is aláveti magát annak, aki
mindent alávetett neki, hogy Isten le-
gyen minden mindenben.” (1 Kor 15,
28). Ekkor kezdõdik igazából az az örök
élet, aminek soha nem lesz vége.
(Hiszekegy).
Az elsõ Korintusi levél 15. fejezetének
végén ismét visszatér ez a diadalmas
gondolat: 
„Amikor a romlandó magára ölti a ro-
molhatatlanságot, a halandó a halha-
tatlanságot, akkor válik valóra az Írás
szava:
A gyõzelem elnyelte a halált. Halál, hol
a te gyõzelmed? Halál, hol a te fullán-
kod?
A halál fullánkja a bûn, a bûn ereje pe-
dig a törvény. De hála legyen Istennek,
aki gyõzelemre segít minket Jézus
Krisztus, a mi Urunk által.” (1 Kor 15,
54-57).
A temetõt járva és szeretteink sírjánál
megállva nemcsak az õ elmúlásukra
gondolunk, hanem a kereszténység kö-
zös hitvallására is: „Feltámadunk!” Mi,
római katolikus keresztények imádko-
zunk is értük, hogy az Úr adja meg ne-
kik minden földi viszontagságuk és
szenvedéseik után azt az örök nyugal-
mat és békét, amiben hittek és remél-
tek. Mi a természet rendjében követjük
õket, de valamennyien a hit jelével já-
runk, és örök hazánkba vágyódunk.
Ugyanakkor sokan megállnak az elsõ és
második világháborús emlékmûveknél
is, ennyi évtized után is fájó szívvel fel-
idézve az elvesztett férj, édesapa, test-
vér, rokon emlékét. Õk a legnagyobbat,
az életüket áldozták értünk, megmara-
dásunkért. Legyen nekik könnyû a föld,
bárhol is nyugszanak, békében pihenje-
nek. Bár ez a két világháború lenne
örök mementó arra vonatkozóan, hogy
soha többé gyilkos háborút, elveszett
életeket, keserû könnyeket, csonka csa-
ládokat – hiszen ez nem oldott és nem
old meg semmit!
„Adj, Uram, örök nyugodalmat minden
megholt hívednek, és az örök világos-
ság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak
a Te örök békédben! Ámen.”

»DR. KOLTAI JENÕ

ESPERES-PLÉBÁNOS

Mindenszenteki – halottak napi gondolatok
Kedves Testvéreim!
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Meg kér dez tük
» vá la szol tak Felkészült a hosszú, hideg télre?

»KÉR DEZ: BALÁZS HAJNALKA »FOTÓ: SOMOGYI LÁSZLÓ

Régi közmondás, hogy a
hosszú nyár hideg telet je-
lent, ezért én is úgy vélem,
hogy a tél jóval hidegebb
lesz a tavalyinál. Minden -
kinek jól fel kell készülnie a
fagyokra. Ezt bizonyítja az is,
hogy idén legalább egy hét-
tel korábban fûtöttünk be,
mint tavaly. Nagypiriten,
családi házban lakunk, és
már hosszú évek óta fával
tüzelünk. Nekünk kicsit talán
könnyebb anyagi szempont-
ból, mint a legtöbb társunk-
na, mert a tûzifa saját ter-
melésû. Így rengeteg pénzt
meg tudunk takarítani, ami
manapság nem könnyû fel-
adat egy család számára.

Mint minden évben, idén is
már jóval korábban felké-
szültünk a télre. A jó idõ el-
lenére a hûvösebb estéken
már befûtöttünk mi is. Kez -
detben mindig a központi
fûtést kapcsoljuk be. A meg-
növekedett gázár miatt vi-
szont kénytelenek vagyunk
fával is melegíteni a há-
zunkban. Épp a napokban
vásároltunk tûzifát. Sajnos
évrõl évre egyre hidegebb
és hosszabb lesz a tél, s ez-
zel a változással az árak is
egyre  nõnek.  Remélem,
hogy szép, hosszú õszünk
lesz, és csak késõn érkezik
meg a zordabb idõjárás.

Celldömölkön élek, kertes
családi házban. Gázkon vek -
tor ral és kandallóval egya-
ránt fûtök. A tavalyi évhez
képest már egy-két héttel
korábban begyújtottunk. Fa -
tü zeléssel még csak késõ
délután és este segítünk rá,
hogy minél kellemesebb
hõmérséklet legyen otthon.
Szerencsések  vagyunk,  azt
mondhatom, mert tüzelõre
nem kell költeni, rengeteg
pénzt megspórolunk: a fiam
ugyanis ablakokkal, ajtókkal
foglalkozik, ezen kívül pedig
vannak erdõsávjaink is. Így
magunknak szerezzük be a
fát télire.

Kemenessömjénben kétszin-
tes kertes családi házban
élek anyukámmal és nõvé-
remmel. Vegyes tüzelésû ka-
zánunk van, évek óta már
csak fával fûtünk. Szinte
mint mindenki, már mi is
begyújtottunk  idén.  Gázt
csak fõzéshez használunk,
megpróbálunk  spórolni
amennyire lehet. Sajnos év -
rõl évre emelik a gáz árát, és
ezt egyre kevésbé bírja már
a pénztárcánk. A tél min  dig
drágább: a hideg hónapok
alatt körülbelül 250-300 ezer
forintot költünk tüzelõre. Na -
gyon remélem, hogy hamar
beköszönt majd a tavasz.

Ötvenöt éve maturáltak

1957-ben, az akkor még Gábor Áron nevét viselõ gimnázium
IV. B osztályának tanulói sikeres érettségivel a kezükben ki-
léptek a nagy betûs életbe. 55 év után ismét visszatértek
egykori iskolájuk falai közé, mely a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképzõ Iskola jogelõdjeként, a József Attila
utcában mûködött (jelenleg a Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskola épülete). Október 13-án, az 55 éves érettségi ta-
lálkozón 16 öregdiák gyûlt össze, hogy közösen idézzék fel
az együtt töltött gimnáziumi éveket, diákcsínyeket. A hajda-
ni diákok 38 fõvel hagyták el a középiskola falait, azóta az
idõ elszaladt, 14-en sajnos már nem élhették át a viszontlá-
tás örömteli pillanatait. Az összejövetelen az egykori gimna-
zisták, elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról is megemlékez-
tek. A jó hangulatban eltöltött nap végén mindannyian a vi-
szontlátás reményével búcsúztak egymástól. »VZS

Õszi felkészülés a kertbarátoknál

A Kemenesaljai Szõlõ- és Kertbarátok Köre október
17-én ismét foglalkozást tartott a Kemenesaljai Mû -
ve lõdési Központ és Könyvtárban. 
Az összejövetel kezdetén Heim Géza ügyvivõ köszön-
tötte a megjelenteket, majd dr. Hollósy István nyu-
galmazott falugazdász, növényvédõ szakmérnök tar-
tott elõadást az õszi felkészülésrõl. A termés mennyi-
sége körülbelül 40%-ban a talaj adottságától, 25%-
ban a tápanyagtól, 20%-ban az éghajlattól és 15%-
ban a fajtától függ, ezt kutatási eredmények is bizo-
nyítják. A gazdák ezek közül a talajmûvelésbe és a
tápanyag utánpótlásba tudnak beavatkozni. Õsszel,
mielõtt megérkeznek az elsõ fagyok, és leesik a hó,
célszerû felásni vagy felszántani a kertet, hogy a ta-
laj minél lazább szerkezetû legyen, és tavasszal mi-
nél könnyebb legyen azt megmunkálni. Az ásás a
legklasszikusabb és legideálisabb földmûvelési eljá-
rás. A tápanyag visszapótlásnál pedig legjobb a szer-
ves trágyázás, mert ez javítja a talaj minõségét. Ezen
kívül oda kell még figyelni a kálium, foszfor és nitro-
gén mennyiségére, mondta el a falugazdász. 
A kertbarátok körének legközelebbi gyûlésére no-
vember harmadik szerdáján kerül sor, melyre tovább -
ra is szerettel várják régi és leendõ tagjaikat.

»BH



Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
El Nino Praha 2-6, Celldömölk, férfi asz-
talitenisz Klubcsapatok Szuperligája
mérkõzés, vezette: Fodor, Bencsik.
Páros: Fazekas, Szita–Kaucky, Reitspies
1:3 (-9, -5, 9, -8). Hiába számított fa-
voritnak a celli kettõs, nem tudták fel-
venni a versenyt a nagyot küzdõ cseh
párossal. Meglepõ vereség (0-1). Egyé -
ni 1. kör: Ölbei–Kaucky 0:3 (-1, -3, -4).
A rutinosabb cseh nem hagyott esélyt
sem Ölbeinek, aki a nemzetközi verse-
nyen szereplõ Nagy Krisztiánt helyette-
sítette (0-2). Fazekas–Obeslo 1:3 (6, -5,
-8, -9). Fazekas nem úgy játszott,
ahogy azt vártuk volna tõle. Veresége
nem volt bekalkulálva (0-3). Szita–
Reitspies 1:3 (-7, 5, -7, -7). Úgy tûnt,
hogy Szita nem tudta túltenni magát a
pároson. Halványan teljesített (0-4). 2.
kör: Fazekas–Malek 3:0 (8, 5, 8). Papír -
forma gyõzelmet aratott Fazekas. Já té -
ka ezúttal sem volt feledhetetlen (1-4).

Ölbei–Reitspies 0:3 (-5, -2, -7). Hiába
tett meg mindent Ölbei, ezúttal is fejet
kellett hajtania a nagyobb tudás elõtt
(1-5). Szita–Obeslo 3:1 (11, 4, -8, 7).
Elõzetesen nem számítottunk Szita si-
kerére. Jól játszva, magabiztosan nyert
a fiatal celli tehetség (2-5). 3. kör: Fa -
ze kas–Reitspies 2:3 (9, -5, 8, -10, -5).
Fazekas játéka ismét messze elmaradt
attól, amit vártunk volna tõle. (2-6).
Gyõztek: Fazekas 1, Szita 1, illetve Reit -
spies 3, Kaucky 1, Obeslo 1, Kaucky–
Reitspies páros.
A Nagy Krisztiánt nélkülözõ Celldömölk
nagy lehetõséget kapott a sorstól az-
zal, hogy a csehek minden klasszisa hi-
ányzott a nemzetközi szereplések mi-
att. A sokadik sorukkal érkezõ vendé-
gek ennek ellenére nem adták magu-
kat, és az érthetetlenül gyengén játszó
cellieket simán két vállra fektették. A
gyengélkedés okait lesz idõ megtalál-
ni, hisz a következõ szuperligás meccs

október 31-én, a szlovéniai Puconci
otthonában lesz.
Extraliga eredmény: 
Pénzügyõr SE – Celldömölki VSE -Swie -
tels ky-Wewalka 2:8
Gyõzött: Nagy 3, Fazekas 3, Szita 1,
Fazekas-Nagy páros, illetve Varga S. 1,
Hoffmann 1.
NB III.bajnoki mérkõzés:
Vízéptek – Celldömölki VSE-Swietelsky-
Wewalka III. 4:14
Gyõztek: Fehér László 4, Balázs Gyula
4, Máthé Gyula 3, Tamás László 2,
Máthé-Balázs páros.
A celliek ilyen arányban is megérde-
melten nyertek.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Szom -
bat helyi VÍZÉPTEK AK 16:2
Lukács Balázs 4, Orbán Renátó 4, Csu -
por Máté 4, Mogyorósi Erik 2, Lukács-
Orbán, Csupor-Mogyorósi párosok.
Hat döntõ játszmás mérkõzés volt és
azt mind a hazaiak nyerték, ettõl füg-
getlenül a tartalékos vendégeknek
nem volt esélye.

»CSUKA LÁSZLÓ
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Celldömölki VSE – Vulkán fürdõ - Vesz p -
rém Barabás-Dunatakarék KC II. 28-30
(11-16)
Celldömölk, NB II-es nõi kézilabda-
mérkõzés, vezette: Gyalog, Juhászné.
Celldömölki VSE: Szabó – Farkas B. 1,
Szomorkovits A. 1, SZOMORKOVITS L. 7,
Vlasich 1, Kazári 3, Németh 4. Csere:
Balogh (kapus), FÜZFA 4, Farkas A. 3,

Gõcze 4, Recse, Freiberger, Bogács.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn, Roz -
mán Gergõ.

A meccs elején a Celldömölk kezdett
jobban, és megszerezte a vezetést. A
veszprémiek sokat mozogva, nagy
akarattal egyenlítettek és elõnyüket
lassacskán növelni tudták. A félidõre

már öttel mentek a vendégek. A má-
sodik játékrész sem hozott nagy válto-
zást. A Veszprém õrizte elõnyét, a Cell
pedig több hetest és helyzetet is kiha-
gyott. A végére feljött ugyan ismét a
hazai gárda, de az egyenlítésre már
nem volt idõ. Hiába harcolt, és tett
meg mindent a Celldömölk, ezen a na-
pon ez is kevésnek bizonyult a gyors fi-
atalokból álló vendégek ellen.
Junior: 15-24 (9-11).

»CSUKA LÁSZLÓ

Kikaptak a lányok

KEMKO Celldömölk – Game Over (Szom -
bathely) 48-38 (11-9, 18-13, 3-10, 16-6)
Sárvár, Szombathely városi-városkör-
nyéki kosárlabda bajnokság, 2. forduló. 
Vezette: Dokmanovic, Lipics.
KEMKO Celldömölk: SZABÓ 19, Orbán 4,
Hérincs 3/3, Virág-, Gaál T. 4.
Csere: Esztergályos 7, Szóka 5, Gaál P.
2, Csói 4.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
Több játékos elfoglaltsága miatt, egy
nappal elõbb, Sárváron játszották le a
második fordulót. Szerencsét hozott a
szokatlan helyszín, mert nagy küzde-
lemben nyertek a celliek a bajnokság
egyik, ha nem a legerõsebb csapata el-
len. A gyõzelem csak az utolsó negyed -
ben dõlt el, ahol a hazaiak jobban bír-
ták a rohanást.

Edzõ: Támadásban bátran játszottunk, a
védelemben pedig extrát nyújtottunk.
Ettõl a csapattól 80 pontot szokás kapni.
Mi ezt elfelejtettük. Örülök, hogy sike-
rült kijavítani a múlt heti játékunk több
hibáját. Ez nem azt jelenti, hogy hát-
radõlhetünk, hanem erõt kell meríte-
nünk ebbõl a gyõzelembõl és még egy
lapáttal rádobni a kazánra. Bátran ígér-
hetem, hogy az elsõ hazai mérkõzé-
sünkre kilátogatók sem fognak fázni.

Viktória Bútorház (Szombathely) – KEM-
KO Celldömölk 38-55 (5-14, 7-12, 16-
15, 10-14)
Szombathely, Szombathely városi-vá-
roskörnyéki kosárlabda bajnokság 3.
forduló
Vezette: Tóth K., Németh L. 

KEMKO Celldömölk: SZABÓ 15, ORBÁN
14, Esztergályos -, Gaál T. 5/3, Hérincs 5.
Csere: Bíró 1, Virág 2, SZÓKA 11, Gaál
P.-, Csói 2.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A bajnokságban újonc ellenfél két ve-
reséggel kezdte az idényt. Ebbõl kiin-
dulva a celli fiúk tûntek a mérkõzés
esélyesének, ami hamar be is igazoló-
dott. Már az elsõ negyedben nagy
elõnyre tettek szert, amit a késõbbiek-
ben növelni is tudtak. Könnyû gyõze-
lem született.
Edzõ: Ellenfelünk jó játékosokból állt,
de újoncként a csapatmunkájuk még
nem állt össze. Nekünk viszont ez az
erõsségünk, így a vártnál is könnyeb-
ben gyõztünk. A második félidõben
gya korolni is volt idõnk néhány figurát.

Jó csapatmunkával könnyebb a gyõzelem



Végeztek az öregfiúk
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Király SZE – Celldömölk 4-1 (1-1)
Szombathely, Vas megyei labdarúgó-
bajnokság, 9. forduló. 2012. október 13.
Vezette: Hittaller Roland (Varga Károly,
Horváth Patrik).
Király SZE: Nagy – Soós, Szép, Kiss B.
Horváth – Tóth (Iker 61. p.), Topor
(Pruk ner 87. p.), Kiss K. (Kovács 50. p.),
Hajmási (Lukács 82. p.) – Németh P.,
Si mon (Németh B. 70. p.).
Celldömölk: Tóth A. – Mayer, Ambrus
R., Györkös, Pupp – Vajda, Szuh F., Mé -
száros, Földvárszki (Lõrincz G. 75. p.) –
Mógor, Sebestyén Sz. Edzõ: Kelemen
Kornél. 
Góllövõk: Tóth Milán (32. p.), Simon Ár-
pád 2 (48. és 57. p.), Németh Péter
(85. p.), illetve Mógor Krisztián (38. p.).
Elõmérkõzés: Király SZE U19 – Celldö -
mölk U19 2-3 (2-2) G: Böcskör Nagy
Barnabás, Horváth Márk, Gersey Bence.
Szûk kerettel, nagy küzdelemben kere-
kedett felül az ifi a jó játékerõt képvi-
selõ hazaiak ellen.

Vép – Celldömölk 0-1 (0-1)
Vép, 150 nézõ, Vas megyei labdarúgó-
bajnokság, 10. forduló. 2012. október
21.
Vezette: Kovács Balázs (Tuczai Miklós,
Török Miklós).
Vép: Derdák – Wágner, Varga M., Ta -
kács, Vermes (Kiss 82. p.) – Joó, Dancs,
Varga E. (Kányási 60. p.), Szemes – Illés
(Hujber 70. p.), Nagy.
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Pupp,
Györ kös, Sebestyén R. (Megyesi R. 91.
p.) – Mészáros (Ambrus R, 73. p.),
Szuh, Vajda, Mógor (Sebestyén Sz. 90.
p.) – Vánkos (Megyesi P. 82. p.), Gyõri.
Edzõ: Kelemen Kornél.

Góllövõ: Gyõri Gergely (3. p.).
Elõmérkõzés: Vép U19 – CVSE U19 2-2
(1-2) G: Böcskör Nagy Barnabás, Hideg
Ádám. 

Kiállításokkal záródó parázs csata az él-
mezõnyhöz tartozó vépiekkel.
Két meccsbõl három pont, de végre
biztató jelek két, idén masszívan telje-
sítõ középcsapat ellen. Szombathelyre
elég szûk kerettel – egy mezõnycsere
lehetõséggel – ment a csapat külön-
bözõ okok miatt (Gyõri például öt sárga
lapja miatt hiányzott, többen munka-
helyi elfoglaltság miatt nem voltak ott),
de a játék a hírek szerint még így sem
volt rossz. Leszámítva persze a második
félidõt, amit hamar bekapott góllal
kezdtünk, aztán folytattuk a közepén e
rossz szokást, nem beszélve a zárásról.
Egy héttel késõbb Vépen már egy teljes
hosszúságú kispad állt Kele men Kornél
rendelkezésére. Visszatért hosszú eltil-
tásából Vánkos Balázs, az elsõ keretnél
ragadt Mógor Krisztián, úgyhogy volt
néhány variációs lehetõség az edzõ
elõtt. Nos, a lényeg: jól ültünk a lovon,
a szezon eddigi legjobb játékát produ-
kálta a csapat egy szintén jól játszó el-
lenfél ellen. Az elsõ tíz percben akár
három gólt is szerezhettünk volna, de
csak egyet szereztünk Gyõri Gergely ré-
vén, aki jó nyolc-kilenc méterrõl fejelt
keményen a kapuba. Így aztán végig
feszült, izgalmas maradt a mérkõzés
mindamellett, hogy a Cell végig fel-
ügyelte a kemény, de cseppet sem
sportszerûtlen meccset. Nem volt gyen-
ge pontja a csapatnak, szó szerint és
nagybetûvel a csapatnak, nincs mese,
csak a dicséret hangja szólhat ma. Már
csak egy a feladat: megõrizni ezt a len-
dületet a hátralévõ meccsekre, úgy
jövõ júniusig. De ne szaladjunk ennyire
elõre, maradjon csak meg elsõ lépés-
ként a két következõ összecsapásra a
vépi lendület. A munkanap áthelyezé-
sek miatt október 28-án vasárnap fo-
gadjuk fél kettõtõl a gyengélkedõ Bü -
köt, majd november 3-án újra Szom -
bat helyre látogatunk a meglepõen jól
szereplõ megyei újonc Haladás fiata-
lokhoz. »DOTTO

Bajnokhoz méltó játék Vépen

Remeklõ utánpótlás

2012. 09. 29–30-án rendezték Mo son -
magyaróváron a Régiós Asz tali tenisz
utánpótlás-versenyt, amelyen Vas, Zala
és Gyõr-Moson-Sop ron megyék szakosz-
tályai vettek részt. Ebben a mezõnyben
álltak asztalhoz a Celldömölki VSE-Swie -
telsky-We wal ka ifjú tehetségei is. Váro -
sunk fiataljai remekül szerepeltek, több
dobogós eredményt is elértek.
Eredmények: Újonc II. korcsoport: 2. Ba -
konyi Bertalan. Újonc összevont korcso-
port: 3. Baranyai Domonkos. Serdülõ kor -
csoport: 3. Baranyai Do mon kos. Ser dülõ
páros: 3. Baranyai Domonkos–Tarr Viktor
(Sopron). Ifjú sá gi egyéni: 2. Kra marics
Gergõ. Ifjú sági páros: 2. Kra ma rics Ger -
gõ–Horváth Gábor (Moson ma gyar ó vár).

»CSUKA L.

Celldömölkön, a CVSE mûfüves pályáján ne-
gyedik alkalommal került megrendezésre a
„VulkánSport” Egyesület szer vezésében az
Öregfiúk Kispályás Labdarúgó-bajnokság. A
tornán idén hét csapat vett részt. A beneve-
zett csapa tok egyfordulós, körmérkõzéses
rend szerben küzdöttek meg egymással, a
döntés most is az utolsó fordulóra maradt az
addig 100%-os mutatóval rendelkezõ Csü -
törtök és Áramütöttek között. A döntõnek is
beillõ meccsen nagy csatában 2-1-re a Csü -
törtök nyert. A dobogó harmadik fokára
nagy finissel a Merse Amigó ért oda. 

A gyõztes csapat névsora: Barna Ist ván,
Bors Barnabás, Búzás Jenõ, Csák vári Zsolt,
Dobány Gábor, Fiegerl Zol tán, Horváth Gá -
bor, Kelemen Kor nél, Molnár Imre, Molnár
Tibor, Skriba Zsolt, Szép Tamás, Tóth Fe -
renc, Varga István, Vincze Csaba.
A legjobb góllõvök:
1. Dobány Gábor (Csütörtök) 21 gól, 
2. Pécz Károly (Áramütöttek) 9 gól,
3. Gyurák Antal (Merse Amigó) 8 gól.

»DOTTO

Helyezés Csapat

I. Csütörtök (Celldömölk)

II. Áramütöttek (Celldömölk)

III. Merse Amigó (Mersevát-Kenyeri)

IV. Esély SE (Celldömölk)

V. Szalai Szaki (Celldömölk)

VI. ÖrdögSzivacsok (Celldömölk)

VII. Benkõ Fürdõszobaszalon (Celldömölk)

NAGY CSATÁBAN VÉPEN



Catherine Gallagher's Irish Dance, Tornado szuperprodukció ja
Celldömölkön, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban.
Valójában nem egy égi jelenségre, de mindenképpen
elsöprõ erejû élményre számíthat az, aki megnézi a
Catherine Gallagher vezette ír sztepptánc produkciót,
2012. november 24-én (szombaton), a Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központban.
A The Irish Dance Tornado az ír sztepptánc legki-
válóbb táncmûvészeibõl álló társulat. Szólótáncosa
és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszörös vi-
lágbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világ-
hírû Riverdance együttesnek és megannyi vezetõ
társulatnak, akik eme jeles mûfajban szóra-
koztatják a közönséget.
Fantasztikus, hogy egy ilyen õstehet-
ség áll a szuperprodukció élén, ami
már csak amiatt is kivételes, mert a vilá-
gon egyedüliként koreografál és vezet nõként
ír sztepptánc-társulatot. A nõiesség, annak min-
den emocionális többletével, kreativitásával, fi-
nomságával, ugyanakkor kirobbanó lendületessé-
gével meg is mutatkozik az elõadásban, mely egy-
szerre tartalmaz autentikus ír elemeket és Catherine izgal-
mas, újszerû, modernebb zenei alapokra helyezett ko-
reográfiáját. A The Irish Dance Tornado egy új külön-
leges színfolt az ír tánc és a táncmûvészet világá-
ban, amelyet frenetikus, élõzenekaros dallamok
kísérnek. A géppuskalábú táncosok lábdobper-
gésének hangja szinte extázisba hozza a kö-
zönséget. Catherine dinamikus, szenzációs és
lélegzetállító szólókat táncol. Szabad szemmel szin-

te alig követhetõ, ahogyan a profi táncmûvészekbõl álló társulat
elképesztõ sebességgel szteppel a lábával a színpadon.
Catherine ötévesen kezdett táncolni. Tehetsége hamarosan nyil-
vánvalóvá vált, minden idõk legfiatalabb ír sztepptáncosaként

tüntették ki az Írország Nemzeti Bajnoka címmel.
Egy idézet a Boston Herald kritikájából: „Soha nem láttam a
legendás Michael Flatley-t táncolni, de miután láttam tán -
colni Catherine Gallaghert, nem is sajnálom, hogy Flatley

nem volt ott.”
Catherine mindhárom testvére szintén az ír sztepp

tánc meghatározó szereplõivé váltak. Michel
Patrick 14 éve a River dance principal szólótánco-
sa, másik testvére Barry John kilenc éve Las

Vegasban táncol a Lord of The Dance együttessel,
és végül a legfiatalabbik testvér, George

Bernard jelenleg a Riverdance-szel
turnézik világszerte. 
Catherine létrehozta saját produkci-

ó ját The Irish Dance Tornado néven, mely pergõ
ritmusával, zenéjével, varázslatos látványá-

val mindenképpen magával ragadja, sõt
energetizálja a nézõt.

Jöjjön el, nézze meg Catherine Gallagher és a
mûfaj legtehetségesebb táncosaiból álló együttes pro-
dukcióját és ajándékozza meg magát egy életre szóló
élménnyel, melyet a szervezõk garantálnak!

Elõadás idõpontja: 2012. november 24. (szombat)
19.00 óra
Helyszín: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ, Celldö -
mölk, Dr. Géfin tér 1. Jegyek a helyszínen kaphatók. 

További információ: www.tornadodance.com
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Ír TORNÁDÓ közelít!

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és

220 literes főzőüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minőségű gyümölcscefréből, 

illatos és zamatos pálinka 

előállításával – rövid főzési határ -

idővel – várjuk minden kedves régi és

új megrendelőnket!

Érdeklődni:

06 20/337-1864

06 70/334-8167
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E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
Celldömölk, Mikes K. u. 14.

Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hir det ni rek lá moz ni sze ret ne?

NAGY ANTALT KE RES SE
Tel: 06 70/338-9880
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TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni
küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és 
hatósági munka erősítése

MEGNYÍLT AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
• neme,
• faji hovatartozása,
• bőrszíne,
• nemzetisége,
• nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez való tartozása,
• anyanyelve,
• fogyatékossága,
• egészségi állapota,
• vallási vagy világnézeti 

meggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• családi állapota,
• anyasága (terhessége) 

vagy apasága,

miatt kedvezőtlenebb bánásmódban
részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben
levő személy vagy csoport?

Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes – 2012. ápri-
lis 26-án 9–13 óráig a Celldömölk Város Polgár -
mesteri Hivatalának földszinti helyiségében
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) megvála-
szolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, vala-
mint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén
milyen lehetőségei vannak a jogérvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL!

• szexuális irányultsága,
• nemi identitása,
• életkora,
• társadalmi származása,
• vagyoni helyzete,
• foglalkoztatási jogviszonyának

vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyának részmun-
 ka idős jellege, illetve határozott
időtartama,

• érdekképviselethez való 
tartozása,

• egyéb helyzete, tulajdonsága
vagy jellemzője (a továbbiakban
együtt: tulajdonsága)



Hétfõtõl
szombatig
8–17 óráig

Kiváló minõségû, jóízû, zamatos Kiváló minõségû, jóízû, zamatos 
(Jonagold, Idared, Golden) (Jonagold, Idared, Golden) 

almafajtákkal várjuk mindenalmafajtákkal várjuk minden
kedves vásárlónkat!kedves vásárlónkat!
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Nyisson lakossági
számlát

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél
• Junior számlacsomag 26 éves korig 

ingyenes bankkártyával,
• 1–12 havi lekötések kedvezô kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.

Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50. Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668 

E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu • www.repcelaktksz.hu

Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005


