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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

Kötelezõ biztosítás, amin most változtathat!

November 30-ig van lehetõsége 
a K&H biztosítót választani.

Gépjármû felelõségbiztosítás mellé, 
kedvezményesen köthet egyéb biztosításokat is.
Szaktanácsadás, változások követése, kárügyintézés, több
mint 30 év tapasztalatával.

Németh Dénes
helyi képviselõ
9500 Celldömölk
Kodály Z. u. 5/A.J/2.
Telefon: 06 20/444-0450
e-mail: denesne.nemeth@cellkabel.hu

Szedd magad almavásárSzedd magad almavásár
Vönöckön!Vönöckön!

Hétfõtõl szombatigHétfõtõl szombatig

8-17 óráig8-17 óráig
Ár: 150 Ft/kgÁr: 150 Ft/kg

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

várjuk minden kedves vásárlónkat!várjuk minden kedves vásárlónkat!

Érd: 20/337-1864 vagy 70/338-5635Érd: 20/337-1864 vagy 70/338-5635

Celldömölk központjában 58 m2-es
üzlet 2012. december 1-től kiadó.
Érdeklődni: 06 70/317-4194
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November elseje és másodika az ün-
neplés és a gyász napjai. Ebben az
idõszakban gyakrabban gondolunk
szeretteinkre, akik már eltávoztak kö-
zülünk. Ilyenkor sûrûbben látogatjuk
a temetõket is, a sírok megtelnek az
elmúlás jelképének virágaival. Az
emlékezés lángjai világítanak a lel-
künkben, némán hallgatjuk a csend
szavát. A novemberi hidegben Ady
End re fájóan szép soraival emlékez-
zünk elhunyt rokonainkra, ismerõse-
inkre, barátainkra: 
„Halottja van mindannyiunknak,/Hisz
percrõl-percre temetünk,/Vesztett re-
mény mindenik percünk/És gyász-
menet az életünk./Sírhantolunk, gyá-
szolunk mindig,/Temetkezõ szolgák
vagyunk!/-- Dobjuk el a tettetõ ál-
cát:/Ma gyásznap van, ma sírha-
tunk!”

Halottak napja alkalmából városunk
vezetõi is minden évben leróják ke-
gyeletüket az elõdök elõtt a celldö-

mölki és alsósági temetõkben. Ok tó -
ber 31-én délelõtt Fehér László pol-
gármester és Kovács Ferenc, a Vas
Megyei Köz gyûlés elnöke dr. Gömbös
Ferenc országgyûlési képviselõ sírján
helyezték el a halottak napi emlékko-
szorút. A délutáni órákban Fehér
László polgármester valamint Karádi
Mihály önkormányzati képviselõ a ha-
gyományoknak megfelelõen Celldö -
mölkön megkoszorúzták dr. Gosztonyi
János, dr. Gömbös Ferenc, ország-
gyûlési képviselõk sírját, a kegyelet
virágait helyezték el Tima László egy-
kori gimnáziumi igazgató és alpolgár-
mester nyughelyén. Mécsesgyújtással
adóztak Dala József járási tanácselnök,
Horváth Lajos, iskolaigazgató, az Új
Kemenes alja örökös szerkesztõségi
tagjának sírjánál. Fõhajtással tiszte-
legtek Göttmann Bódog egykori csen -
dõr alezredes, Celldömölk Város dísz-
polgára, valamint Gáyer Gyula botani-
kus, az általános iskola névadójának
sírhelyénél. Alsóságon Erdélyi Antal
részönkormányzat vezetõvel közösen
rótták le kegyeletüket Gyõrffy László
országgyûlési képviselõ és Varga Lász -
ló Csaba alpolgármester végsõ nyug -
helyénél.
Október 31- én Halottak napi megem-
lékezést tartottak az alsósági evangé-
likus templomban is. A szertartás ele-
jén Kerekes Csaba evangélikus lelkész
köszöntötte a megjelenteket, majd
közös énekkel megkezdõdött az öko-
menikus istentisztelet, melyet Dr. Kol -

tai Jenõ katolikus plébános, Né meth
Ta más református lelkész és Kerekes
Csaba evangélikus lelkész celebráltak.
Az evangélium, imádság, olvasmá-
nyok valamint az igehirdetés mind a
szeretteinkre emlékeztettek bennün-
ket, akik már nem lehetnek köztünk,
de gondolatainkban és lélekben min-
dig velünk maradnak, és odafentrõl,
Isten hajlékából tekintenek le ránk,
élõkre. Az istentisztelet után gyertyás
menet vezetett elõször a katolikus
templomhoz, majd a ravatalozóhoz,
ahol emlékezõ beszédet mondott
Gyõri Elemér, Alsóság-Izsákfa részön-
kormányzatának tagja. Ünnepi beszé-
dében megemlékezett az I. és II. vi-
lágháború hõseirõl, azokról, akik ér-
tünk haltak hõsi halált. Az ünnepség
zárásaként az önkormányzat és a tör-
ténelmi egyházak képviselõi koszorút
helyeztek el a ravatalozó mellett ta-
lálható emlékmûnél, ahol szintén mé-
csesgyújtással rótták le kegyeletüket
a jelenlévõk.

»VZS – BH

Fényesen világítanak az emlékezés lángjai halottak napján

Az elmúlt évek hagyományaihoz hí-
ven ünnepi istentiszteletet tartottak a
celldömölki református templomban
október 31-én a reformáció napján.
Luther Márton német származású
Ágoston ren di szerzetes 1517. októ-
ber 31-én függesztette ki a witten-
bergi vártemplom kapujára 95 pontba
foglalt téziseit, amelyeket a katolikus
egyház megreformálása érdekében
tett közzé. Luther téziseiben elutasí-
totta a búcsúcédulák árusítását, bírál-
ta a bûnök pénzzel való megváltását.
Luthert a pápa kiátkozta és kiközösí-
tette. Ezt követõen Luther III. Bölcs
Frigyes szász választófejedelem  vé-
delme  alatt  élt Wart burgban, ahol

1522-ben lefordította németre az Új-
szövetséget. Néze tei hosszas harcok
árán utat törtek és az általa vezetett
új irányzat lett az evangélikus, míg a
nála is radikálisabb, Kálvin János gen-
fi reformátor vezette irányzat a refor-
mátus vallás alapja.

Az ünnepi eseményen Dr. Garádi Pé -
ter, a Budaörsi Evangélikus Egyház kö -
zös ség felügyelõje hirdette az igét.
– Az evangélium szerint létrehozott
egyházat  folyamatosan  reformálni
kell. Ennek a reformációnak az alapja
az egyén megújulása, Krisztushoz-for-
dulása. Itt kezdõdik a reformáció. Ha
az egyén visszatér Istenhez, helyreáll

a rend. S ha sok egyén dönt így, akkor
beszélünk lelki ébredésrõl. Így ébred-
het fel egy család, egy közösség, egy
gyülekezet, az egyház és egy egész
nemzet is. A megtérés, visszatérés ál-
tal a keresztények száma fog növe-
kedni az egyházban. A reformációt
nem elsõsorban a papoktól kell várni.
Saját  magunkkal  kell  kezdenünk.
Vissza kell térnünk az élet forrásához,
Istenhez. S ha mi jó példával járunk
elöl, akkor mások is kedvet kapnak
ehhez a visszatéréshez, s akkor lesz
ébredés, akkor lesz új reformáció –
mondta el zárásként beszédében Dr.
Garádi Péter. 
Az istentisztelet végén az egyházkö-
zösség tagjai áldással búcsúztatták el
a híveket.

»BALÁZS HAJNALKA

A reformáció emléknapja



Rendkívüli képviselõ-testületi ülést tar-
tott 2012. október 29-én Celldömölk
Vá ros Képviselõ-testülete. Az ülésen
elsõ ként a Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskola igazgatójának kérelmét
tárgyalták elõ ször a képviselõk, mely
szerint az oktatási intézmény vezetõje
azzal a kéréssel fordult Cell dömölk
Város Képviselõ-testületéhez, hogy az
önkormányzat a József Attila utca 3. sz.
alatti épületet bocsássa oktatási célok-
ra az iskola rendelkezésére.

Az ülésen Fehér László polgármester
röviden összefoglalta az elõzményeket:
az épület korábban önkormányzati ok-
tatási célokat szolgált: az általános is-
kola eltérõ tantervû tagozata mûködött
ott, majd az iskola- illetve óvodafelújí-
tás idején ideiglenesen osztályokat il-
letve csoportokat helyeztek el. A kép-
viselõ-testület korábban egy éve, 2011
októberében tárgyalt az épület sorsá-
ról: Czupor Attila, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola igazgatója le-
vélben kereste meg a városvezetést,
hogy oktatási célokra adják át az egy-
házi iskola részére az épületet. A kép-
viselõ-testület akkor egyöntetûen úgy
döntött, hogy nem kívánja átadni az
épületet. Döntésének értelmében az
ingatlant öt évre bérbe adja  a Soltis
Színháznak. Az épület azonban azóta is
üresen áll, a színház nem költözött be.
Ennek oka, hogy az Országgyûlés dön-
tött az önkormányzati rendszer átalakí-
tásáról, a járási kormányhivatalok, az
oktatási intézményeket irányító intéz-
ményfenntartó központ kialakításáról,
ennek következtében folyamatos tár-
gyalásokat folytattak a Kormány hi va -
tallal, hiszen a szóban forgó épület is

számításba jöhet valamelyik hivatal ki-
alakításánál. Az épületre igényt tart a
Celldömölki Városi Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
szakszolgálati intézmény egysége is.
Mivel a 2012/13-as tanévben az új ok-
tatási törvény életbe lépésével az 1.,
5., és 9. évfolyamon életbe lépett a
mindennapos testnevelés, és hogy ezt
felmenõ rendszerben minden évfolya-
mon be kell vezetni, Fehér Lász ló pol-
gármester a városvezetés részérõl azt
javasolta, hogy a József Attila utcai
épületet és a mellette fekvő zöldterü-
letet alakítsák át sportcélokra a közne-
velési törvényben elõírt mindennapos
testnevelés körülményeinek biztosítá-
sa érdekében. 
Az ülésen az egyházi iskola fenntartója
részérõl jelen volt dr. Veres András me-
gyés püspök és Kirner Antal Zoltán, cell-
dömölki plébános is. Dr. Veres And rás
ismertette kérésük hátterét, miszerint
az intézmény létszámának növekedése,
az évfolyamonkénti kétosztályossá tör-
ténõ bõvülése indokolja a József Attila
utcai épület és a hozzá tartozó zöldterü-
let átadását az intézmény számára, hi-
szen a létszámbõvítésre a jelenlegi épü-
letükben nincs lehetõség, ezáltal azon-
ban az intézményt össze lehetne kötni
a parókiával is. 
Az egyeztetések során a városvezetés
már korábban felajánlotta, hogy az egy-
házi iskola két osztályát délelõtti okta-
tásra helyezzék el a zeneiskola épületé-
ben. Erre már a jelenlegi tanév meg-
kezdésekor is lehetõség nyílt volna.
Fehér László az ülésen javaslatot tett az
egyházi iskola fenntartója felé,  hogy a
továbbiakban, a 2013/14-es illetve a
2014/15-ös tanévben a zeneiskola

épü letében az intézmény rendelkezé-
sére bocsátanának két tantermet a bér-
leti díj megfizetésének kötelezettsége
nélkül, ezáltal két osztály elhelyezése
megoldottá válna. Javaslatát egyebek
mellett a drasztikus születésszám csök-
kenésével magyarázta. A városvezetõ
felajánlotta továbbá, hogy a Szé chenyi
u. 22. sz. alatti épületre (volt MHSZ épü-
lete) vonatkozóan foly tas sanak tárgya-
lásokat az egyházi intézménnyel, hiszen
ott három-négy osztály elhelyezése is
lehetõvé válna, rendelkezésre áll to-
vábbá megfelelõ méretû zöldterület is.
Az ülésen több hozzászólás hangzott el
a témával kapcsolatban az érdeklõdõk
és a képviselõk részérõl egyaránt. Hosz -
szas vita után képviselõi javaslatra név-
szerinti szavazással 6:3 arányban a dön-
téshozók elutasították az egyházi iskola
kérését.
A rendkívüli ülésen került sor a megál-
lapodás aláírására az önkormányzat és
a járási kormányhivatal között, mely-
nek értelmében a Városháza épületé-
ben fog mûködni a járási kormány hi va -
tal legtöbb irodája is. Harangozó Ber -
talan, a Vas Megyei Kormányhivatal
megbízottja örömét fejezte ki, hogy a
megállapodás aláírásra került. Elmond -
ta, hogy ezt több hónapos elõkészítõ
munka elõzte meg. Vas megyében Kõ -
szeg, Vasvár, Körmend és Sárvár után
Cell dö mölk az 5. járási székhely, ahol
aláírásra került sor. A kormányhivata-
lok létrejöttével lehetõség nyílik járá-
sok kialakítására, ezáltal az államigaz-
gatási feladatok jelentõs részét a járá-
si kormányhivatalok fogják végezni. A
kormány célja ugyan is a hatékony ál-
lamigazgatás, mely magas szintû fel-
adatellátást jelent. »LOSONCZ ANDREA
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Az egyházi iskola kérelme volt a fõ téma

Ausztria és Magyarország gazdasági
kap csolatainak elmélyítése elõtt nyi-
totta meg a kaput az a találkozó, mely
lehetõséget adott az osztrák érdekelt-
ségû cégek bemutatkozásának október
30-án, a Városháza nagytermében. 

Az értekezlet összehívását Paul Hoch -
baum, az Antók Nyomdaipari Kft. ügy -
ve zetõ igazgatója kezdeményezte, aki a
külföldi kapcsolatok továbbépítése ér-
dekében vetette fel a Networking Me -
et ing ötletét. A találkozón jelen volt Dr.

Erika Teoman-Brenner, az Osztrák
Nagykö vetség kereskedelmi tanácsosa
is, aki elmondta, hogy Ausztria tovább-
ra is a harmadik legnagyobb befektetõ
Ma gyar országon. Az Osztrák Nagykö vet -
ség feladata az, hogy elõsegítse a két
ország partnerségét Európában, hiszen
Ausztria és Magyarország földrajzi kö-
zelségének és szoros kapcsolatainak kö-
szönhetõen számos osztrák vállalat kép-
viselteti magát hazánkban. Az osztrák
befektetõk az iparban, kiskereskede-
lemben, pénzügyi szektorban is jelen

vannak, de az építõ- és autóiparban is
piacvezetõk. Az elõadás keretében Ta -
kács Mária, a Kistérségi Munkaszer ve zet
oktatási szakreferense mutatta be az el-
múlt években városunkban történt fõbb
fejlesztéseket, majd a celldömölki te-
lephellyel rendelkezõ osztrák tulajdonú
cégeket, üzemeket, illetve a további be-
fektetésre alkalmas területeket ismer-
tette a jelenlévõkkel. A prezentációt kö-
vetõen a külföldi vállalatok képviselõi
ismertették tevékenyégi köreiket.

»VZS

Befektetési lehetõségek Celldömölkön
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Új aszfaltburkolatot kapott a dr. Szom -
raky Zoltán utca. A felújítási munkálatok
október 24–26. között zajlottak, ez alatt
az idõ alatt forgalomszabályozás volt ér-
vényben az útszakaszon. Idõközben – a
városkép szempontjából meghatározó –
K&H Bank épületének korszerûsítése is
elkezdõdött.

A város úthálózatának két alapvetõ típu-
sa van: az egyik az önkormányzati utak
sora, a másik az országos közúthálózat
belterületi szakaszai. A dr. Szom raky
Zoltán utca önkormányzati tulajdonú út-
szakasz, a Pápai úti vasúti aluljáró ma-
gasságkorlátozása végett azonban az ál-
lami forgalom erre az utcára terelõdik. A
sûrû teherforgalom miatt folyamatos ter-
helés alatt van, ami az évek múlásával a
szerkezetén is nyomot hagyott. Bizo nyá -

ra többen emlékeznek arra az esetre,
amikor júliusban egy teherautó a vasúti
aluljáróba szorult. Ekkor a teljes közúti
forgalmat a Szomraky utca felé terelték,
ami miatt jelentõsen megnõtt a terhelé-
se. Az út fenntartása érdekében a város-
vezetés a Közútfejlesztési Koordinációs
Központ hoz fordult segítségért, akik 8
mil lió forinttal járultak hozzá az útsza-
kasz felújításához. Celldömölk Város Ön-
kormányzata 2,5 millió forinttal kiegészí-
tette a támogatás összegét, így a Sági
utca és a Városháza tér közötti szakasz
új szõnyegezésére kerülhetett sor – tá-
jékoztatta lapunkat Dummel Ottó, a pol-
gármesteri hivatal mûszaki osztályának
vezetõje. A munkálatok a terveknek
megfelelõen haladtak, október 27-én új-
ra megindult a forgalom a dr. Szom raky
Zoltán utcában.
A városkép szempontjából meghatáro-
zó, részben önkormányzati tulajdonú
Kereskedelmi és Hitelbank épületét is
újítják. Az elmúlt évek, évtizedek folya-
mán az idõ vasfoga rányomta bélyegét
az ingatlan állapotára, így megérett a
tatarozásra. A több évtizedes épületen
elöregedett a tetõ, a nyílászárók sem a
régiek már. Nemcsak esztétikai, hanem
energetikai szempontból is szükségessé
vált a korszerûsítése. A tervezett mun-
kálatokról Fehér Lászlót, városunk pol-
gármesterét kérdeztük: – Az épület alsó

része – melyet a K&H Bank bérel – ön-
kormányzati tulajdonú, míg az emeleti
része magántulajdonban van. A bankfi-
ók önrész vállalása mellett, a felújítási
munkálatok költségei az önkormányzat
és a tulajdonostársak között oszlanak
meg. A költségek becsült értéke közel
10 millió forint, ennek 50%-át, azaz 5
millió forintot vállal az önkormányzat –
fogalmazott a városvezetõ. A társasház
kül sõ felújítása folyamatosan zajlik. A
Kereskedelmi és Hitelbank saját költsé-
gén cserélte ki a nyílászárókat, a tetõt
az önkormányzat az emeleti tulajdono-
sokkal közösen újíttatja fel. A bádogozás
már megtörtént, a folytatásban a hom-
lokzatképzési munkákra kerül sor. Ha az
idõjárás is engedi, november végére be-
fejezõdhet az épület rekonstrukciója. 

»VZS

Útburkolat-javítás és épületrekonstrukció a városközpontban

2012.  október  8-án,
éle tének 70. évében
gyógyíthatatlan  be-
tegségben elhalálo-
zott Fehér Tamásné
sz. Maráczy Edit Zsu -
zsanna, a celldömölki
házkezelõség egykori
ve zetõje. 

Édesapja közismert bel- és tüdõgyó-
gyász szakorvos volt, aki az 1930-as
évek közepén megszervezte a celldö-
mölki tüdõgondozót és a kórház bel-
gyógyászati osztályát. 1948-ban bekö-
vetkezett haláláig mindkettõnek ve-
zetõ fõorvosa volt. Édesapja korai el-
vesztése után két fiatalabb testvérével
együtt édesanyjuk nevelte igen nehéz
körülmények között, a családi szõlõbir-
tok adta szerény jövedelembõl. A sok
mun  ka és megrázkódtatás édesanyja
egészségét is kikezdte, aki 1959-ben
tá vozott az élõk sorából. 
Középiskolai tanulmányait anyai nagy-
apja gyámsága alatt fejezte be, majd a
Budapesti Kertészeti Egye temen foly-

tatta, ahol 1966-ban okleveles kertész-
mérnöki képesítést kapott. Kezdetben a
celldömölki és a sárvári gimnáziumok-
ban tanított az akkori képzési rendnek
megfelelõen kertészeti témájú szaktár-
gyakat. 1969-ben férjhez ment Fehér
Tamás okleveles közlekedésmérnök-
höz. Házassá guk ból két fiúgyermekük
született. Szü lési szabadsága letelte
után elõbb a celldömölki Költ ség ve tési
Üzemnél, majd az ÁFÉSz-nál, végül pe-
dig a Pápai Állami Gazdaságnál  vállalt
képzettségének meg felelõ munkát. A
celldömölki ÁFÉSz-nál a Mesteri Termál -
fürdõ mellett létesített vízfüggönyös fó-
liatelep vezetõje volt, ami abban az
idõben az elsõ ilyen létesítmény volt az
országban, ezért ennek a mûködését
széleskörû szakmai érdeklõdés kísérte.
Utolsó munkahelye a celldömölki Ház -
ke ze lõség volt, s annak vezetõjeként
vonult nyugállományba 1997. decem-
ber 31-én. A Házkezelõség vezetõje -
ként több fontos önkormányzati épület
tatarozását, felújítását sikerült elvégez-
tetnie a rendelkezésére álló szerény

anyagi kereteken belül. Fontos felada-
ta volt az önkormányzati bérlakások
privatizációjának irányítása, amit a vo-
natkozó jogszabályi elõírások maradék-
talan betartása mellett közmegelége-
désre látott el.
Csendes volt és szerény, néha talán in-
dokolatlanul és túlzottan is visszahúzó-
dó.
Nyugdíjba vonulása után férjével közö-
sen korszerûsítették családi szõlõ- és
borgazdaságukat. Mintaszerûen mûvelt
szõlõbirtokukon új magyar szõlõfajtá-
kat vontak termelésbe, szakmai bemu-
tatókat tartottak. Boraikkal megyei,
borvidéki és országos borversenyeken
elért kiváló eredményeikkel öregbítet-
ték a Ság hegy hírnevét. Nyugdíjasként
a közéletbe is bekapcsolódott. Az elõzõ
ciklusban külsõs bizottsági tagként se-
gítette a képviselõ-testület munkáját,
az utóbbi két esztendõben pedig a
Cellenergo Kft. felügyelõ bizottságának
elnöki tisztét töltötte be.

Nyugodjék békében!

Fehér Tamásné okl. kertészmérnök (1943-2012)

A MEGÚJULÁS ALATT ÁLLÓ ÉPÜLET

A DR. SZOMRAKY UTCA FELÚJÍTOTT SZAKASZA
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Új köntösben a Mesteri Termálfürdõ
A Mesteri Termálfürdõben az 1968-as
nyitása óta az idei év elejéig nem sok
változás történt. 2002-ben egy kisebb
volumenû felújítás valósult meg, de a
medencék és a kemping területe ez
idáig a korabeli állapotokat mutatta. A
Ság hegy lábánál található családias
hangulatú strand 70-es éveket tükrözõ
arculata azonban már a múlté. 2012 év
elején elindult a régóta várt fejlesztés,
a fürdõ területén jelenleg is építési
munkálatok zajlanak. Néhány hete egy
teljesen új, földdel borított medencét
adtak át a vendégeknek, mely egész
éves nyitva tartással várja a kikapcso-
lódásra és pihenésre vágyókat. A kö-
vetkezõ strandszezonra a korszerûsíté-
si munkálatok várhatóan befejezõdnek,
a tervekrõl és azok ütemezésérõl a
Mesteri Termál Kft. ügyvezetõjét, Patyi
Gábort kérdeztem.

»Hol tart jelenleg a fürdõfejlesztés?
– A fejlesztési munkák felén már túl
vagyunk, jelenleg a strand és a kem-
ping területének befejezõ munkálatai
zajlanak. A mai kor igényeinek megfe-
lelõen a hatvanas évek medencéi új
burkolatot kaptak, a tereprendezés is
megtörtént a nyár folyamán. Az egyik
legnagyobb beruházásunk a földdel fe-
dett medence kialakítása volt, mely
október közepére elkészült, a fürdõzõk
már használatba is vették.
»A „barlangfürdõ” stílusában minden-
képpen egyedülálló…
– Az volt a célunk, hogy az õsz bekö-
szöntével a külsõ medencék használói
a hideg idõkben is igénybe vehessék a
gyógyfürdõnket. A hétköznapitól el-
térõ, nem szokványos szerkezetet sze-
rettünk volna építeni, melynek egye-
dülálló dizájnja magával ragadja az
emberek tekintetét. Így született meg
a barlangfürdõ ötlete, mely egy 80
négyzetméteres, 40-50 férõhellyel ren-
delkezõ, földtakarású medence, ami
építészetileg a római, oszlopos-boltíves
fürdõk stílusát tükrözi. A 110 cm mély
termálmedence vize ideális a pihenés-

re, regenerálódásra és a kellemes idõ -
töl tésre minden korosztály számára.
»Milyen jótékony hatása van Mesteri
gyógyvizének?
– Az itt található termálvíz az egyik leg-
jobb minõségû gyógyvíz, mely ked-
vezõen hat a mozgásszervi, reumatoló-
giai panaszokra, de az izom-, az ízületi
bántalmak intenzív kezelésére is szol-
gál. Magas szén-dioxid tartalma miatt
jótékony hatással van az érrendszeri és
egyéb szívproblémák kezelésére is. 
– Az új medence megépülésével, ho-
gyan változik a termálfürdõ nyitva tar-
tása?
– A fedett medence lehetõséget te-
remt a szezonális nyitva tartás meg-
hosszabbítására, a fürdõ egész éves
mûködtetésére. Azon vendégeink igé-
nyeit is megpróbáljuk kielégíteni, akik
csak egy-két órát idõznek a termálban.
A két órás belépõjeggyel nekik kedve-
zünk, hiszen egy-egy fárasztó munka-
nap után a néhány órás gyógyvízi für -
dõ zés is elegendõ a regenerálódásra. 
»Mi lesz a fejlesztés következõ lépcsõ -
foka?
– A beléptetõ rendszer telepítése, a
parkosítás, kerítésépítés illetve a tér-
burkolat befejezõ munkálatai még hát-

ravannak. A teljes belsõ úthálózat és a
közmûhálózat is megújul, ezenkívül a
kabinos öltözõt lebontjuk és másikat
húzunk fel helyette. A korszerûsítés a
kemping területére is kiterjed, ahol
egy teljesen új vizesblokk épül. A ter-
vek között szerepel egy 80 m2-es gyer-
mekpancsoló kialakítása, szélesítve ez-
által a fürdõt látogató korosztályok kö-
rét. Az építkezés eddig önerõbõl zaj-
lott, pályázattól függetlenül közel 130
millió forintot fordítottunk rekonstruk-
cióra. Az elképzelések véghezviteléhez
egy ötven százalékos támogatást nyúj-
tó pályázatot céloztunk meg, mely si-
kerrel járt, így 300 millió forintra te-
hetõ a fürdõfejlesztés összköltsége. Az
idõjárási viszonyoktól függõen, a ter-
vek szerint jövõ év tavaszára a teljes
beruházás a végéhez érkezhet.
»A fürdõ minõségi átalakulása mennyi-
ben változtatja meg a strand arculatát?
– A korszerûsítést követõen a termál-
fürdõ csendes, barátságos, zöldövezeti
arculatát továbbra is meg szeretnénk
õrizni. A nyugodt pihenésre és gyógyu-
lásra vágyó közép- és idõsebb korosz-
tály mellett a kisgyermekes családokra
is számítunk. 

»VAJDA ZSUZSA
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Kellemes októberi napsütéses délután
lépünk be Sági Kati néni ízléses, kelle-
mes otthonába, ahol minden arról árul-
kodik, hogy a házigazda nagy virág-
kedvelõ, hiszen még ezen az õszi na-
pon is mindenhol virág fogad bennün-
ket. Beszélgetésünk alatt is többször
terelõdik a szó a virágokra – pedig em-
berpróbáló, nagyon kemény sorsról fo-
lyik a szó.
– Kunszigeten születtem, úgy öt-hat -
éves lehettem, amikor a szüleim
Szany ba költöztek. Általános iskolába
már Szanyba jártam. Anyám úgy gon-
dolta, legjobb lesz, ha apácák taníta-
nak, mert nekik nincs családjuk, teljes
mértékben a tanítással foglalkoznak.
Az elemi iskola elvégzése után Pápára
kerültem polgáriba, az Állami Leányis -
ko lába. A polgári elvégzése után már
nem tudtam tovább tanulni, mert
megkezdõ dött a zsidóüldözés. 1944.
március 19-én megszállták hazánkat a
németek, és hamarosan a sárga csillag
viselésére köteleztek bennünket. Egy
áprilisi napon szekérre pakoltak ben-
nünket és Csornára, a gettóba vittek
bennünket. Ott három család kapott
egy szobát vagy iskolai tantermet. Fek -
helye ket és egy szekrényt vihettünk
magunkkal. 19 éves voltam ekkor. A
szü lõk a gettóban maradtak, mi, fiata-
lok pedig Szilipusz tára jártunk kapálni.
Ez az állapot június végéig tartott, ak-
kor vagonokba raktak bennünket.
Soproni gyûjtõtáborba kerültünk, de
még együtt volt a család. Ekkor összes
vagyonunk egy hátizsák volt, melyben
családunk minden tagja számára egy
váltás ruha volt. 
»Nemsokára azonban újra vagonokba
kellett szállniuk…
– 1944. július 4-én Sopronban a vasút-
állomáson bevagoníroztak bennünket,
80 embert egy vagonba. Pokoli hõség
volt, sem enni, sem innivalónk nem
volt. A vagonban csak ülõhely volt, le-
feküdni nem lehetett, így ment a vo-
nat három éjjel és három nap, míg
Auschwitzba értünk. Amikor megérkez-
tünk, két csoportra osztottak bennün-
ket: bal oldalra kerültek az öregek, a
gyermekek valamint a kisgyermekes
nõk, jobb oldalra pedig a munkabírók.
Édesanyám és a 10 éves öcsém bal ol-
dalra kerültek, én, édesapámmal jobb
oldalra. Jól emlékeszem, még egy utol-
só pillantást vetettem drága édes-
anyámra, de akkor még nem sejtet-
tem, hogy ez valóban az utolsó… Soha
többé nem láttam. Közben már apám
sem volt mellettem, mert a láger felé

terelték. Mielõtt a nõi lágerbe kerül-
tünk, társaimmal együtt egy fürdõbe
tereltek bennünket, ott nullás géppel
kopaszra nyírták a hajunkat, a rajtunk
lévõ ruhát is elvették, egy hatalmas te-
rembe mentünk anyaszült meztelenül,
ahol egy szál ruhát kaptunk fehérnemû
nélkül. 1200-an voltunk egy lágerben,
földön feküdtünk egy fából készült ba-
rakkban. Hajnali háromkor keltünk,
ötös sorokban kellett felsorakoznunk,
és 4-5 órahosszat kellett egy helyben
állnunk, amíg megszámlálták, összesí-
tették a lágerben lakókat. Reggelit 8-9
óra között kaptunk, öten kaptunk egy
fazékban csalánfõzeléket, ebbe tették
a brómot, amit idegcsillapítóként hasz-
náltak, aztán estig nem ettünk semmit.
Este öt órakor 10 dkg fekete kenyeret,
8 dkg margarint és egy pici lekvárt
kaptunk. Ez ahhoz volt elég, hogy ép-
pen éhen ne haljunk. Esõ után pocso-
lyában mosdottunk, szappan, törülközõ
nem volt. Voltak, akiket gyárakba szál-
lítottak munkára, ahol a lágerhez ké-
pest emberibb körülmények voltak. Én
öt hétig maradtam Auschwitzban. Ek -
kor mintegy 4500 embert bevagoní-
roztak, és három napig utaztattak a kö-
zeli Keleti-tengerhez, ahol bunkereket
kellett ásnunk. Minden este tizedeltek
bennünket. A 4500-ból hamarosan két-
ezren maradtunk. Már 1945. januárt ír-
tunk, továbbhajtottak bennünket. Tél
volt, ruhánk, cipõnk nem volt. Megér -
keztünk egy erõdbe. Minden nap egy
tisztáson öt darab 10x10 méter alapte-
rületû 4 méter mély gödröt kellett ki-
ásnunk. Egyik este nyolcad magammal
elvittek bennünket arra a helyre, ahol
kiástuk a gödröt: kb. 1000 társnõnk
hulláját kellett a gödörbe temetnünk,
miután brutális módon meggyilkolták
õket. Másnap reggel ismét felsorakoz-
tattak bennünket, elindultunk, de azt
sem tudtuk, hová megyünk. A tizede-
lések következtében már csak 270-en
maradtunk. De nemcsak mi, az õreink
is fogyatkoztak. Egyszer csak azt vettük

észre, hogy nincsenek mellettünk az
SS-katonák. Hajnali háromkor éles pus-
karopogást hallottunk, akkor már tud-
tuk: szabadok vagyunk! 
»Hogyan élték meg a szabadulást?
– Elõször örömujjongásba törtünk ki,
azután meg sírtunk. Nem lehet elfelej-
teni azt a szenvedést, megaláztatást,
ami addig történt velünk. 
»Hogyan sikerült hazajönnie?
– A szovjet csapatok elõször néhány
hétig karanténban tartottak bennün-
ket, hogy egy kissé megerõsödjünk.
Nagyon le voltunk már gyengülve.
Ami kor már erõsebbnek éreztem ma-
gam, négy társammal együtt elhatá-
roztuk, hogy nem várjuk meg a transz-
portot, elindulunk haza. Felszálltunk
egy vonatra, ami – mint késõbb kide-
rült – épp ellenkezõ irányba indult.
Végül egy amerikaiak által megszállt
területre érkeztünk. Felajánlották, hogy
kapunk tõlük dokumentumokat, men-
jünk ki Amerikába. Mi azonban csak
haza szerettünk volna kerülni. Hosszas
és körülményes utazás után érkeztem
júniusban Budapestre, majd Pápára.
Nem volt sokáig maradásom, igyekez-
tem haza, Szanyba. Mikor megérkez-
tem a házunk elé, akkor találtam ma-
gam szemben a valósággal: a házunk-
ban idegenek laknak, a szüleim sajnos
nem tértek vissza. Ismerõsök, barátok
segítségével tudtam lelkiekben össze-
szedni magam.
»Mi történt ezután?
1946-ban megismerkedtem késõbbi
férjemmel, Sági Pállal. 1947-ben kö-
töttünk házasságot, amelybõl egy lá-
nyunk született. Drága jó férjem, Sági
Pál a földi erények legmagasabb fokán
álló férj, édesapa és ember volt. 25 évi
házasság után hagyott itt, 1971-ben.
Halála nagyon megviselt, de tudtam,
hogy a lányunkat fel kell nevelnem, el
kell indítanom az életbe. Úgy gondo-
lom, sikerrel helyt álltam, a lányom
kozmetikus lett, ma Budapesten élnek,
két unokám közül mindkettõ diplomát
szerzett, az egyik fogorvos, a másik
ügyvéd. 
Kati néni büszkén vezet végig a lakásán,
de legbüszkébben talán a kamrát mu-
tatja, ahol saját kezûleg eltett savanyú-
ság, befõttek és lekvárok sorakoznak.
Nemcsak önmagára gondol: sorolja, ki-
nek hány üveggel készített télirevalót. A
nyár megõrzött ízei ínycsiklandóan kí-
náltatják magukat, miközben Kati néni
egy-két titkos receptjébe is beavat ben-
nünket…

»LOSONCZ ANDREA

„Az ember sokszor erôsebb, mint a vas...”



Minden évszak bõvelkedik néphagyomá-
nyokban, mindegyiknek megvan a maga
szépsége. A Celldömölki Városi Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszol -
gálat második évfolyamos tanulói õszbú-
csúztató mûsor keretében elevenítették
fel tájegységünk õszi életét, népszokása-
it, hagyományait. Ezzel zárták október
26-án, a TÁMOP 3.1.4. pályázat kereté-
ben évente megrendezett ”Kemenesalja
õszbe öltözik” címû projektjüket. A ren-
dezvénysorozat október elsõ hetében
osztályonként tanulmányi kirándulással
kezdõdött. A gyerekek az izsákfai er -
dõben figyelték meg a természet õszbe
fordulását, terméseket, leveleket gyûj -
töttek. A tanítási órákon a másodikosok
mindennapjait átszõtte az évszak sajá-
tosságainak megismerése, feldolgozása.
A kreativitást fejlesztõ tevékenységek
során különbözõ kézmûves technikákkal
mutatták be az õszi hónapok jellegzetes-

ségeit, dalokat, verseket tanultak e té-
makörben, s maguk készítették el az is-
kolában az évszak étel-, italspecialitása-
it. A záró rendezvényen az eltelt, több
mint háromhetes idõszakról adtak szá-
mot a tanulók. Mûsorukban az idõjárás, a
költözõ madarak, az erdõ élõvilágának
megelevenítésén túl a Ság hegyi szüret
hangulatát is megidézték. A kellemes
délután gyermek-táncházzal, és kötetlen
beszélgetéssel zárult. 

»VAJDA ZSUZSA

Október 27-én újra a diákok kerültek a
középpontba a Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképzõ iskolá-
ban. Idén is megrendezték a gimnázi-
um falai között a gólyák avató mûso-
rát. Ismét színes, vidám mûsorral lep-
ték meg a legfiatalabbak a nagyér-
demût. Bár a gimnázium és a szak-
képzõ iskola egy igazgatás alá tartozik
immár a második éve, az avatás a ta-
valyitól eltérõen, külön zajlott. A ha-
gyományokhoz híven a Gim názium és
a Szakképzõ diákjai mû so rokkal egybe-
kötve avatták igazi középiskolásokká a

legifjabbakat. Lát ha tóan mindkét tag-
intézmény közönsége jól szórakozott
ezen a napon. Mindkét helyen rövidí-
tett órák után vették kezdetüket a hu-
moros programok, melyek az iskola ta-
nárainak tetszését is elnyerték. Már az

elõkészületekbe is sok munkát fektet-
tek mindkét intézményben a diákok,
mindenki szerette volna a legjobbat
nyújtani. Talán ezért is volt ekkora si-
kere mind a tanárok, mind a diákok
körében. A gimnáziumban az újan ki-
alakított kerti tó felavatása után elsõ -
ként a gólyák mûsorait nézhették meg
az idõsebbek, majd ezt követõen szám -
talan humoros feladatot kellett elvé-
gezniük a legfiatalabbaknak, hogy az
intézmény teljes jogú tagjaivá válhas-
sanak. A mûsorok folyamán láthattunk
kisfilmet  a  gólyák  kiskori  képeibõl,
táncbemutatót, és betekintést nyerhet-
tünk az osztály mindennapi életébe is.
Mindezt természetesen humoros for-
mában. Ezt követõen a sportfelelõs ta-
nárok díjakat adtak át a legjobbaknak,
majd következett a tényleges avatás
Fehér Adél és Jakab Roxána 11. osztá-
lyos tanulók vezetésével. Az elsõ fel-
adat, ami nem csak a gólyákat célozta
meg, hanem az iskola összes diákját,
fejtörésre és sok nevetésre adott okot:
a tanárokról készült karikatúrák felis-
merése volt. A tréfás feladatok elvég-
zése között volt például közönség-
számlálás, lisztfújás, de volt olyan gó-
lya is, akinek gyertyát kellett oltania
szódásszifonnal. Egyes diákoknak ha-
nyattfekvésbõl kellett fellógatott illet-
ve mozgó kenyeret enni. Termé -
szetesen az idei évben sem maradha-
tott ki az avatás végén a gólyák esküje
az idõsebb évfolyamok felé. 

A Szakképzõben is rendkívül jól sikerült
a gólyák tiszteletére rendezett avató.
Itt is hasonlóan, mint a gimnáziumban,
mûsorok után vették kezdetüket a fel-
adatok. A tanárok és a diákok látható-
an nagyszerûen szórakoztak együtt. A
mûsort Piller Ádám és Kiss Mirella ve-
zette. A 3. évfolyamosok kreatív ötle-
teinek és rengeteg munkájának kö-
szönhetõen nagyszerû és vicces, a
gólyáknak talán kellemetlen feladato-
kat láthattunk. Néhány diáknak lufit
kellet bekötött szemmel kiszúrni, má-
sok almát halásztak rejtélyes tartalmú
lavórokból, de voltak olyanok is, akik-
nek érdekesen elkészített kenyeret
kellett enniük. Eközben természetesen
nélkülözhetetlenek voltak napjaink
leg  sikeresebb slágerei, de ezt túlhar-
sogta a résztvevõk nevetése, szurkolá-
sa. Úgy vélem, hogy azok, akik bárme-
lyik intézményben részt vettek a gó-
lyaavatón, nem bánták meg.

»KOVÁCS PETRA
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Gólyaavató a középiskolában

Kemenesalja õszbe öltözött

November 23-án (péntek) 18 óra-
kor a Kemenesaljai Mûvelõdési
Köz pont és Könyvtár vendége lesz
dr. Magyar György ügyvéd. A védõ
címû kötetének bemutatójára ke-
rül sor.

Könyvbemutató
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A gimnáziumban 2012. október 16-án,
kedden, míg a szakképzõben 17-én,
szerdán tartott nyílt napot a középis-
kolai képzés iránt érdeklõdõknek a
Ber zsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
képzõ Iskola.
A gimnáziumban fél kilenckor kez -
dõdõ program elején rövid igazgatói
tájékoztatót hallhattak a vendégek a
helyi oktatás elõnyeirõl, az induló ta-
gozatokról, a jelentkezés feltételeirõl
és a felvételi kérelmek elbírálásáról.
Sipos Tibor igazgató új momentum-

ként említette a négy évfolyamos ta-
gozatokra jelentkezõktõl elvárt köz-
ponti írásbeli felvételi vizsgát. A sike-
res vizsga érdekében az iskola ingye-
nes felkészítõt tart az érdeklõdõknek
november 9-tõl, péntekenként. A
többi tagozaton (öt évfolyamos nyel-
vi elõkészítõ és hat évfolyamos gim-
názium) csak a tanulmányi eredmé-
nyeket veszi figyelembe az iskola. A
beszámolót követõen az intézmény
diákjai és pedagógusai vették át a
szót, hogy betekintést adjanak a
szakmai munkába, valamint a vidám,
színes diákéletbe. Lehetõség adódott
két egymás utáni tanórában, szaktár-
gyi foglalkozások megtekintésére is.
A felkínált spektrum szinte a gimná-
ziumi munka egészét átfogta. A
meghirdetett hatosztályos gimnáziu-
mi képzés iránt érdeklõdõknek külön
idõpontban, november 13-án este
hat órai kezdettel tart tájékoztatót az

iskola vezetése a KMKK Art
Mozijában. Az iskolaválasztás elõtt ál-
lók részére tartott szakmai nyílt nap-
ra is sokan kíváncsiak voltak. Elsõként
Enyingi Áron gyakorlati oktatásvezetõ
tartott rövid elõadást a következõ
tanév tanulmányi lehetõségeirõl a
különbözõ szakmák bemutatásával.
Hangsúlyozta, hogy az új szakképzé-
si törvény három évben határozza
meg az OKJ-s szakmák képzési idejét,
lerövidítve az eddigi négy, illetve
ötéves  idõtartamot.  Ismertette a
2012-es képzési jegyzékben megfo-
galmazott változtatásokat. Az elõ -
adás után a diákok felejthetetlen ala-

kítást nyújtva tréfás színdarabot mu-
tattak be az iskola életérõl. A pár per-
ces mûsor elnyerte a vendégek tet-
szését, több alkalommal hangosan
nevetve, tapssal jutalmazták a kis
„mûvészeket”. Az aulában a szakmák
standokat állítottak fel, melyek be-
mutatták a tanulók kiváló produktu-
mait, motivációt teremtve a leendõ
középiskolások számára. A szakmai
nyílt nap zárásaként a tanárok min-
den érdeklõdõt körbevezettek az
újonnan épített tanmûhelyben, ahol
interaktív bemutatókkal kedvesked-
tek a látogatóknak. A mindkét hely-
színen szép számban megjelent nyol-
cadikos tanulók és szüleik fontos in-
formációk és élmények birtokában
köszönhettek el a helyi középiskolá-
tól. A Berzsenyi Dá niel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola részletes felvételi
tájékoztatója a www.berzsenyicell.hu
honlapon található meg.

Választás elõtt…

A rendezett tantermek, a tisztaság iránti
igény, a motiváló környezet gondos kialakí-
tása határozza meg a gimnázium minden-
napjait. Ennek eredményeként szülõi ösz-
szefogással és támogatók segítségével lé-
pésrõl lépésre sikerül csinosítani az 1959-
ben átadott épület belsõ tereit és parkját. A
tavalyi tanévben a folyosók, közlekedõk, in-
formatika terem és nevelõi szoba festésé-
vel, a gimnázium elõtti park rendezésével
kezdõdött, az idén az osztálytermek és
szaktantermek felújításával folytatódik a
gimnázium szépítése. A megvalósításhoz
szükséges forrást a szülõk anyagi hozzájá-
rulásának, összefogásának köszönheti az
intézmény. Így még ebben az esztendõben
nyolc osztályterem a szülõknek köszön-
hetõen új köntöst kap, de az intézmény
anyagi lehetõségeit kihasználva, szaktan-
termek is felújításra kerülnek. Az idei tanév
tervei között szerepel az iskolatörténeti ki-
állítás megújítása és egy „Berzsenyi bál”
megszervezése is. Az elmúlt héten avatták
fel az iskola udvarának új ékét, a kerti ta-
vat, amelyre forró teával koccintottak a di-
ákok és pedagógusok. A tó mellett kialakí-
tottak egy sziklakertet, de gondoltak a ma-
darakra is, több madáretetõ elhelyezésével.
Az iskola köszöni mindazok segítségét akik,
valamilyen formában hozzájárultak az ed-
digi munkálatokhoz.

• november 10. (szombat) 19.00 óra – ANDRÉ : LU-
LU – zenés bûnügyi komédia két részben – a Szá gul -
dó Orfeum bemutatója. Bérletes színházi elõadás,
belépõ jegy: 3200 Ft, 2700 Ft, 2200 Ft. Szereplõk:
Lulu: Végh Judit, Emil: Szirtes Balázs, Antoine: Király
Adrián, Migrén: Koltai Róbert,Ella: Ivancsics Ilona,
Leg rand: Kertész Péter, Fredo: Bodrogi At tila. Ren -
de zõ: Koltay Róbert. Zene: Fé nyes Szabolcs. Szöveg:
Szenes Iván.

• november 13. (kedd) 19.00 óra – SHOWDER KLUB
– Közremûködnek: Kiss Ádám, Mogács Dániel,
Kertész Ricsi. Belépõjegy: elõvételben 2500 Ft,
hely színen 3000 Ft.

• november 23. (péntek) 17.30 óra – Va laki önarc-
képe – pódiumjáték Kon dor Béla mûveibõl. Pálfy
Margit színmû vész elõadóestje.

• november 24. (szombat) – Irish Dance Tornádó –
ír sztepptánc-show. Belépõ jegy: 5900 Ft, 4900 Ft,
3900 Ft.

• november 30. (péntek) 18.00 óra – Átrobogtam
Európán címmel Nagy Michael vetítéses úti él-
ménybeszámolója, utána CMA motorok bemutató-
ja Galovich Tamás közremûködésével.

• december 1. (szombat) 20.00 óra – „Ne játssz a
szívemmel!” – Szûcs Judith énekes mûsora. Köz re -
mûködik: Joós Vik tó ria énekes. Belépõjegy: 1200 Ft.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Szépül a gimnázium
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Október 31-én a protestáns egyházak
ünnepelnek, mert Luther Márton
1517. október 31-én kiszegezte a
wittenbergi vártemplom kapujára 95
tételét, és ezzel elindította a refor-
mációt. De miért is kezdett vitát,
vagy kívánta újra fogalmazni az ak-
kori egyházi tanítással, miért is vállalt
nagy küzdelmet õ és sok más refor-
mátor a XVI. században? Azért, mert
számukra fontos volt az Isten ügye.
Mert úgy látták, hogy az emberek
dolga nincs rendezve Istennel, sõt
egyre rendezetlenebb. Minden, amit
tet tek, azért volt, hogy az emberek
lássák meg, hogyan rendezhetõ kap-
csolatuk Isten nel, és országának ré-
szesei lehessenek egykor. 

Amikor november 1-jén, mindenszen-
tek ünnepén, és november 2-án, ha-
lottak napján az emberek elhunyt sze-
retteik sírjához indulva emlékeznek,
különösen is fontos a kérdés, hogy va-
jon hol tartunk most mi magunk?
Ren dez tük-e, rendezzük-e ügyün ket
Isten nel? Amíg szeretteinkre gondo-
lunk, és értük imádkozunk, vajon mi
megteszünk-e mindent azért, hogy
amikor eljön az ideje, Isten országá-
nak részesei legyünk? 
Olyanok vagyunk, mint a házak, ame-
lyekben lakunk. Amikor lehetõség van
rá, építünk egy szép házat, amit az-
után otthonunknak tarthatunk, és re-
ménység szerint kényelmesen, de
mindenképpen békében élhetünk
benne. Ám ha felépült a ház, akkor
sem tehetjük karba a kezünket. Min -
dig van mit javítgatni, újítani ahhoz,
hogy az a ház megmaradjon, valóban
otthonunk lehessen és békességünket
szolgálja. Különben elõször csak rom,
majd már az sem lesz. Sokan gondol-
ják úgy, hogy õk meg vannak keresz-
telve, esetleg még néha-néha, vagy
gyakrabban ellátogatnak valamelyik
felekezet temp lomába, nekik rendez-
ve van ügyük Istennel. De bizony
ezen a téren is van mindig újabb és
újabb tennivaló, amit el kell látni,
amit meg kell tenni. Kü lönben csak
szép rom lesz Istennel való kapcsola-
tunk, aztán már csak emlék. Valaki azt
mondta, hogy õ gyerekkorában annyit
járt hittanra, templomba, és minden-
féle egyházi rendezvényre, hogy neki
minden ügye rendezve van Istennel.

Pe dig a ház körül is akadnak újabb
tennivalók, és Istennel való kapcsola-
tunkat is elrontjuk, és így mindig javí-
tásra szorul. Isten nem fordul el tõ -
lünk, de mi gyakran elfordulunk tõle.
Ezért újra és újra hozzá kell igazítani
magunkat, figyelnünk kell Istenre, és
megvizsgálni, hogy minden rendben
van-e.
Hogyan lehet rendezni ügyünket az
Istennel? A reformáció azt hirdeti,
hogy ehhez két fél kell. Kellek én ma-
gam, és kell az Isten. Nincs szükség
semmi másra. Nem kellenek közve-
títõk, nem kell segédeszköz, és nem
kell semmi más. Az egyik oldal rend-
ben van. Hi szen Isten mindent meg-
tett már Jézus Krisztusban! Sõt azóta
is keres és cselekszik. Néha talán em-
bereken keresztül, máskor pedig ese-
ményekben; de mindenképpen keres
szavával a Szent írás mondatain ke-
resztül. Szól, és vár ránk. Életünkben
pedig mindig úgy mun kálkodik, hogy
lehetõségünk legyen rá tekintenünk.
Egy kiscicával játszottam. Felvettem,
hogy egy kicsit jobban megfigyeljem
arcocskáját. De hiába fordítottam
egyik majd másik felé, a figyelmét
lekötötte valami annyira, hogy min-
dig azt nézte. Mintha a fejét ahhoz a
ponthoz rögzítették volna. Csak a tes-
te forgott, de a fej mindig ugyan arra
nézett. Isten is mindent megtett és
megtesz ma is, hogy rá figyeljünk, de
sokszor a mi figyelmünket is leköti
annyi más, és ezért nem fordulunk
feléje és nem számolunk azzal, amit
értünk tett. 
Mi minden köti le figyelmünket? Elsõ -
sorban természetesen a megélhetés
gondja. Hiszen azt csak nem akarhat-
ja Isten, hogy éhezzünk? Azután fi-
gyelnünk kell arra is, hogy öltözköd-
nünk is kell. Mégsem mehetek akár-

milyen ruhába az utcára. És ott van
például a téli tüzelõ kérdése.
Próbálunk takarékoskodni, ezért cse-
répkályhát rakatunk, és fát gyûjtünk
valami módon. És azután a gyógysze-
rek, és … Már felsorolni sem tudjuk,
hogy mennyi gondunk van, amivel
mind-mind törõdni kell. A reformáci-
ót akkor ünnepeljük igazán, ha nem
csak hallunk felõle, hanem a refor-
mátorok példáját követve élünk mi is.
Vagyis mi is merünk szembe fordulni
mindazzal, ami megszokott életünk-
ben elfordít az Istentõl, és minden
tõlünk telhetõt megteszünk azért,
hogy ismét hozzá igazodjunk, vissza
találjunk az Istennel való kapcsolatba.
Úgy tûnik, hogy mindez lemondással
jár. Ez persze részben igaz is. De szük-
ségünk  van  mindarra,  ami  után
egyéb ként loholunk? Én egyszerre
csak egy cipõt tudok hordani. Mégis
ott van másik kettõ tartalékban, és
hát gondoskodni kell arról, hogy az-
után is legyen. – Milyen nehéz is le-
mondani a szükségtelenrõl! Nem biz-
tos, hogy mindaz szükséglet, amire
ma vágyunk! De ahogyan Luther
Mártont is Isten igéje erõsítette meg
harcaiban, úgy minket is megerõsít-
het Jézus szava: „De keressétek elõ -
ször az õ (Isten) országát és igazsá-
gát, és ezek is mind ráadásul meg-
adatnak nektek.” (Mt. 6,33.)

Milyen jó volna, ha reformációi ün-
neplésünk ilyen minden nap újra vál-
lalt Isten felé fordulás lenne! Sok
mindenben változhatna életünk. Ta -
lán kevésbé ragaszkodnánk mindah-
hoz, ami ehhez a földi világhoz köt
bennünket. Kevésbé fájna egy-egy
számunkra fontos szerettünk elköltö-
zése? Nem valószínû! De nem csak
egy egyházi tanításnak tartanánk, ha-
nem hittel elfogadnánk, hogy Isten
országában találkozhatunk. Kevésbé
töltene el aggodalommal a holnap
anyagi gondja. Ke vés bé félnénk ne-
met mondani mindarra, amit talán mi
is gyûlölünk, de hozzá tartozik ehhez
a világhoz, és megnyomorítja, öröm-
telenné teszi életünket. Reformáció
ünnepén Istenre figyelve forduljunk
hát újra õhozzá, aki segíteni tudja
életünket!

»RÁC DÉNES

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Hol tartunk 2012-ben, a reformáció ünnepén?
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Meg kér dez tük
» vá la szol tak Felkészítette autóját a télre?

»KÉR DEZ: KOVÁCS PETRA »FOTÓ: BALÁZS HAJNALKA

Természetesen velem is elõ -
fordult már, hogy a jeges
utak miatt csúszkált a jármû,
ezért tartom nagyon fontos-
nak a felkészülést a téli hó-
napokra. Már  idén is elvit-
tem szervizbe az autót, ahol
a fagyállót és az ablakmosót
ellenõriztettem le. A legfon-
tosabb talán mind közül a té-
li gumi lecserélése. Egy 12
éves Opel van a tulajdonom-
ban, melynek én vagyok az
elsõ gazdája, ezért nyilván
tisz tában  vagyok  min den
egyes tulajdonságával. Má -
sok biztonságát is szem elõtt
tartom a sajátoméval együtt,
ezért is fontos nekem az au-
tó téli felkészítése.

Rendszerint a nyári hónapok
elmúlása utáni idõszakban
évek óta szervizbe hordom
az autót, elsõsorban akku-
mulátor és olajszint el-
lenõrzésre. Egyértelmûen a
téli gumi lecserélése is na-
gyon fontos, de mivel én
nem használom télen az au-
tót, ezért ez nálam általában
kimarad. Egyébként is, télen
a gyalogos közlekedést tar-
tom biztonságosabbnak.
Most volt mûszaki vizsgán
az autó, és szerencsére most
már minden rend ben van
vele. Személy szerint én
1978 óta rendelkezem jogo-
sítvánnyal, azóta pedig ez a
harmadik autó a családban. 

Mivel én nagypiriti lakos va-
gyok, nagyon fontos szerepet
játszik a közlekedésben az
autó. A téli gumikat saját
magam szoktam lecserélni,
mert általában felnistõl cse-
rélem, de idén ez még nem
következett be. Talán a na-
pokban fogok idõt szakítani
rá. Tavalyhoz képest egy hét-
tel késõbb kerül rá sor. Az
autót februárban viszem mû -
szaki ellenõrzésre, de a mû -
ködésében nem tapasztalok
hiányosságokat. Nyug dí jas -
ként elmondhatom magam-
ról, hogy 1978 óta vezetek
folyamatosan és azóta ez az
ötödik autóm. Sze ren csére
balesetem még nem volt.

Idén viszonylag korán, már
több mint három hete fel-
tettük  a  téli  gumikat,  és
szer vizben megnézettük a
fényszórókat is. A savszint
mérésre, ablaktörlõ, mosó-
folyadék ellenõrzésre min-
den évben sor kerül, így az
idén is. Úgy vélem, ez a ter-
mészetes, hiszen fontos,
hogy mindenki megfeleljen
az általános autóbiztonsági
elõírásoknak mind a saját,
mind a mások érdekében. A
téli gumikat rendszerint sa-
ját magam cse rélem egy
Chevrolet Spark típusú au-
tón, melyet leginkább távo-
labbi utazások céljából hasz-
nálok.

Mozimûsor-ajánló 2012. november
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, Dr. Gé fin tér 1. 
Jegyárak: teljes árú jegy: 800 Ft, diák- és nyugdíjas jegy: 600 Ft, gyermek jegy (14 éves
korig): 500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft.
Telefonos jegyrendelés: 06 95/779-301, 06 95/779-302. Jegypénztári órák: kedd, szer-
da, csütörtök: 15.00–18.00, péntek: 15.00–19.00, szombat: 14.00–19.00.

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÕPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK
Védhetetlen 2012. november 09., 10., 19.00 óra színes, feliratos, amerikai–dél-afrikai akciófilm, 120 perc, 2012

Karácsony Artúr 2012. november 10., 15.00 és 17.00 óra
színes, magyarul beszélõ, angol–amerikai animációs film, 

97 perc, 2011

Sherlock Holmes nevében (art)* 2012. november 12., 13., 14., 17.00 óra színes, magya ifjúsági kalandfilm, 100 perc, 2011

Aglaja (art)* 2012. november 15., 18.00 óra színes, magyar–lengyel–román játékfilm, 110 perc, 2012

Apa ég! 2012. november 16. és 17., 19.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai zenés film, 123 perc, 2012

Aglaja (art)* 2012. november 19., 20., 21.,18.00 óra színes, magyar–lengyel–román játékfilm, 110 perc, 2012

IV. Henrik – Navarra királya 2012. november 22., 18.00 óra színes, magyarul beszélõ, német–francia–cseh–spanyol film, 90 perc, 2010

Testcsere 2012. november 23. és 24., 19.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték, 112 perc, 2011

Jégkorszak 4. 2012. november 24., 15.00 és 17.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film, 94 perc, 2012

Aglaja (art)* 2012. november 26., 27., 28., 18.00 óra színes, magyar–lengyel–román játékfilm, 110 perc, 2012

Valaki más élete 2012. november 29., 18.00 óra színes, magyarul beszélõ, francia romantikus film, 97 perc, 2012

A Bourne-hagyaték 2012. nov. 30., dec. 01., 19.00 óra színes, feliratos, amerikai akcióthriller, 135 perc, 20120

* Kérjük, hogy az art jelzésû filmekre a jegyigénylést a vetítést megelõzõ három munkanappal korábban jelezzék, köszönjük!
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Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka –
Nyírbátori ASE I. 9:1, Celldömölk,
Asztalitenisz Extraliga mérkõzés
Páros: Fazekas, Nagy – Tóth, Bari 3:0
(1-0); Egyéni 1. kör: Nagy – Kiss 3:0,
Szi ta – Bari 3:1, Fazekas – Tóth 3:0 (4-
0); 2. kör: Nagy – Bari 0:3, Fazekas –
Kiss 3:0, Szita – Tóth 3:2 (6-1); 3. kör:
Fazekas – Bari 3:0, Nagy – Tóth 3:2,
Szita – Kiss 3:0 (9-1)
Hazai pályán, simán nyert a listave-
zetõ. Kisebb megingás a második kör-
ben volt megfigyelhetõ, de a végsõ
gyõzelem nem lehetett kérdéses. Az
õszi szezon félidejében a Celldömölki
VSE-Swietelsky Wewalka csapata száz-
százalékos teljesítménnyel vezeti a ho-
ni élvonalat.

Bajnoki mérkõzések
NB I. BVSC Zugló SI. – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA II. 12:6
Benák András 3, Teket Attila 2, Ölbei
Péter 1.

A jobb játékerõt képviselõ hazaiak, a
várakozásnak megfelelõen magabizto-
san gyõztek.
NB I. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
SZ.A.K. I. 6:12
Benák András 3, Ölbei Péter 1, Kra ma -
rics Gergõ 1, Benák-Kramarics páros.
A celliek az elején megnehezítették a
SZ.A.K. dolgát, de a végén a nagyobb
tudás érvényesült.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Mohá -
csi TE. 15:3
Benák András 4, Kramarics Gergõ 4, Öl-
bei Péter 3, Teket Attila 3, Benák-Kra -
marics páros.
A kiesési rangadón a celliek a vártnál
könnyebben gyõztek.
NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Haladás VSE. 14:4
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Balázs
Gyula 2, Tamás László 2, Fehér-Tamás,
Máthé-Balázs párosok.
Az esélyesebb celliek könnyedén gyõz -
tek.

Gyõri Elektromos II. – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA III. 5:13
Máthé Gyula 4, Fehér László 3, Tamás
László 3, Balázs Gyula 3.
Az elvesztett párosok után a celliek ösz-
szekapták magukat és simán gyõz tek.
Turris SE II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWAL-
KA IV. 13:5
Lukács Balázs 3, Orbán Renátó 1, Szabó
Ferenc 1.
A hazaiak nem adtak esélyt a vendég
cellieknek.
NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Hévíz SK II. 15:3
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás
László 3, Balázs Gyula 2, Fehér-Máthé,
Tamás-Balázs párosok.
A celliek legázolták az egyébként jó
erõkbõl álló vendégeket.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Szom -
bat helyi Haladás 7:11
Lukács Balázs 2, Orbán Renátó 2, Szabó
Ferenc 1, Csupor Máté 1, Lukács-Orbán
páros.
A celliek kritikán alul játszottak, így a
lelkes vendégek megérdemelten vitték
el a két pontot. »CSUKA LÁSZLÓ

Könnyed hazai siker

A celli hegymászók közül Dummel Do -
monkos egy igen hosszú útra indul no-
vember végén – az Argentin tavasz-
ba –, egy fotópályázat segítségével.
Vele beszélgettünk indulása elõtt.

Nyertes képem három évvel
ezelõtt készült a Rochefort gerinc
elsõ szakaszáról. Ez a gerinc a Mont
Blanc csoportban található és az
Óriásfog nevû csúcsot köti össze a
Grand Jorasses-val. Maga az expo-
nálás az Óriásfog csúcsáról (4014
m) történt akkor, amikor a Mont
Blanc megmászása után „leveze-
tésként” három társammal meg-
másztuk ezt a csúcsot is. Külön ak-
tualitást az adott a képnek, hogy
nyáron nem csak messzirõl láttam,
hanem másztam is ezt a gerincet,
ezért gondoltam, hogy egy idevágó
képpel nevezek a fotópályázatra.
Az interneten értesültem arról,
hogy idén egy fotópályázat szak-
mai elsõ díjával utazást lehet nyer-
ni a Petzl Roctrip-re. Hegymászás és
sziklamászás kategóriában lehetett
beküldeni egyetlenegy képet, me-
lyet egy hegymászókból álló szak -
mai zsûri bírált el. A Petzl cég vi-
lágelsõ a hegymászó, sziklamászó,
barlangász, canyoning és ipari alpi-
nista felszerelések gyártásában.
Im máron tizedik éve rendezi meg
a  cég  ezt  az  eseményt, amely-

nek lényege, hogy a világ legelhagyatot-
tabb és legszebb szikláin pár hónap le-

forgása alatt több száz mászó utat építe-
nek ki. A megépült utakat a rendezvé-
nyen, a világ legjobb mászói közötti ver-
seny keretein belül mutatják be. A ren-
dezvény nemcsak mászásra ad lehetõsé-

get, hanem a rendezõ ország
kultúráját is bemutatja, mert es-
ténként színes kulturális progra-
mokat rendeznek, kezdve a nép-
tánctól, népzenétõl a tájegysé-
get bemutató filmekig, irodalmi
alkotásokig. Tavaly Kínában volt
a találkozó, ebben az évben no-
vember 22-tõl-25-éig Argen tí ná -
ban lesz. Buenos Airestõl még
1500 km-t megyünk dél-nyugati
irányban, Patagónia közepére,
egy természetvédelmi területre.
Itt az Andok lábainál egy siva-
tagban terül el Piedra Parada
egy vad, civilizációtól érintetlen
terület, ahol a sík területbõl
emel kednek ki a több száz méter
magas vulkanikus  sziklatömbök.
Az egyik ilyen sziklatömb mellett
lesz berendezve a tábor és lesz-
nek a versenyek, a rendezvé-
nyek. Magyarországról a verse-
nyen egyedül veszek részt a
Petzl cég jóvoltából, természete-
sen viszem a fényképezõgépe-
met és remélem, több száz fo-
tómmal majd bemutathatom e
távoli vidéket itthon, miként
Celldömölköt is az ott élõknek, il-
letve az eseményt a világban
nyomon követõknek. 

Hegymászás+fotó=Argentína

A DÍJNYERTES FOTÓ



2012. október 20-án Celldömölkön, az
Alsósági Sportcsarnokban rendezte ha-
gyományos, VIII. Szüreti Kosárlabda Tor ná -
ját a Kemenesaljai Kistérség Egész séges
Életmódért alapítvány.

Ezt az õszi tornát baráti és környékbeli, ki-
zárólag amatõr férfi kosárlabda-csapatok
számára rendeztük. Nem volt könnyû a
torna megszervezése, mert lassan sorvad,

fogy a kosárlabdát hobbiból, szeretetbõl
mûvelõk száma. Ez magával hozza a csa-
patok sajnálatos csökkenését is.
Az õszi munkák, elfoglaltságok nagyon le-
foglalták a játékosokat, sok csapat azért
nem nevezett a tornánkra, mert vagy el-
fogytak a játékosai, vagy a hétvégére
nem tudták szabaddá tenni magukat. Ösz-
szejött a nyolc csapat, amennyivel már le-
bonyolítás szempontjából érdemes kez-

deni. Reggel 8-tól délután 16 óráig patto-
gott a labda a tornacsarnokban. Nagy küz-
delmek során izgalmas fordulatokkal, jó
játékkal csendben, baráti hangulatban
szerencsére rendbontás és sérülés nélkül,
rendben végigpörögtek a meccsek. A tor-
na végeredménye: 
I. helyezett: Balatonfûzfõi A. K., II. EPCOS
Szombathely, III. ZALKA Team Celldömölk,
IV. KEMKO Celldömölk, V-VIII. S.A.K.K.
Sárvár, HASAKK Szombathely, Táplán SE
Táplánszentkereszt, MOGAAC Mosonma -
gyaró vár.
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Celldömölk – Bük 8-1 (4-1)
Celldömölk, 100 nézõ, Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság, 11. forduló. 2012.
október 28. Vezette: Sándor Zoltán
(Török Miklós, Horváth Patrik).
Celldömölk: Szíjártó – Ambrus A., Pupp
(Megyesi R. 46. p.), Györkös, Se bes tyén
R.– Mayer (Ambrus R. 59. p.), Szuh,
Vajda, Mészáros (Sebestyén Sz. 68. p.) –
Vánkos (Megyesi P. 46. p.), Gyõ ri. Edzõ:
Kelemen Kornél.
Bük: Ádám – Szõke (Farkas 46. p.), Cson -
ka (Balázs 62. p.), Marton Zs., Büki –
Szabó, Kiss, Marton G., Horváth Á.
(Puskás 78. p.) – Hajós, Horváth M. Edzõ:
Stieber József. 
Góllövõk: Mayer Szabolcs (3. p.), Györ -
kös Gábor 3 (13. p., 62. p. 11-esbõl, 75.
p. 11-esbõl), Vánkos Balázs (26. p.),
Sebestyén Roland (31. p.), Sebestyén
Szabolcs (79. p.) és Gyõri Gergely (88.
p.), illetve Hajós Attila (43. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Bük U19 8-0.
G: Márovics Ádám (2), Horváth Márk (2),
Mógor Krisztián (2), Leiner Gergõ és
Lõrincz Gábor. Eredményes játékkal, biz-
tos gyõzelem a középmezõnyhöz tarto-
zó vendégek ellen.
Haladás VSE- Celldömölk 5-2 (2-0)
Szombathely, Vas megyei labdarúgó-baj-
nokság, 12. forduló. 2012. november 3.
Vezette: Takács Ryan Lee (Szabó II. Zol -
tán, Gyabronka Magdolna).
Haladás VSE: Farkas – Szíj (Farsang 60. p.),
Rózsa (Balogh 70. p.), Gyurácz, Ge cse –
Õri (Németh 70. p.), Vida, De ve csery,
Kajtár – Takács (Mersits 65. p.), Gazdag
(Lukács 67. p.). Edzõ: Ta kács Gá bor.
Celldömölk: Szíjártó – Ambrus A. (Föld -
várszki 64. p.), Pupp, Györkös, Sebes -

tyén R. – Mayer, Ambrus R., Szuh (Se -
bes tyén Sz. 79. p.), Vajda (Megyesi R.
70. p.) – Vánkos (Megyesi P. 46. p.),
Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Õri Ádám (35. p.), Kajtár Máté
3 (37. p.,61. p., 82. p.), Gyurácz András
(70. p.), illetve Ambrus Roland (54. p.),
Györkös Gábor (83. p.).
Elõmérkõzés: Haladás VSE U19- CVSE U19
3-2 (2-0) G: Lõrincz Gábor, Böcskör Nagy
Barnabás. Az inkább U17-es korosztályú
hazaiak elleni vereséggel lecsúsztunk az
ötödik helyre a tabellán.
A szezonban elõször a Vép elleni ide-
genbeli meccsen látott lendületet sike-
rült átmenteni egy hazai mérkõzésre is,
kár, hogy igencsak kevés számú nézõ
köszönhette meg – igaz, tapssal – a le-
vonuló játékosoknak a meglepõen biz-
tos sikert. A büki együttes egy hellyel
elõttünk állt a tabellán, azaz a tizenket-
tedik  helyrõl  várta  az  összecsapást,
amely a két együttes között akár az NB
III-ban, akár az utóbbi években a me-
gyeiben, mindig rangadónak, fontos
presz tízs meccsnek számított. Nos, most
egy darabig alighanem a celliek lesznek
lépéselõnyben  a  nagy  vereség-nagy
gyõ zelem versenyben, egy 1995-ös öt-
gólos vereséget sikerült most feledtet-
nünk. A gólzáport Mayer kezdte egy kö-
zeli kipattanó értékesítésével, majd
Györ kös fejjel volt eredményes. Az eltil-
tását letöltõ Vánkos szép szóló góllal tért
vissza, a félidõ hazai góljait Sebestyén
Roland zárta. A második félidõ kezdete
kiegyenlített játékot hozott, aztán a má-
sodik negyedórát két Györkös büntetõ
gólja foglalta keretbe. Arról, hogy teljes
legyen a fieszta, Sebestyén Szabolcs és

Gyõri gondoskodott, elõbbi egy nagyon
szép szabadrúgás góllal, utóbbi egy kö-
zeli fejessel. Ez a gyõzelem, melyet egy
jól pörgõ, harcos csapat ért el – még a
cserék is jól szálltak bele a meccsbe –,
reményt adott arra, hogy a meglepõen
jól szereplõ Haladás fiatalokkal egy jó és
pontszerzõ találkozót játszunk egy hét-
tel késõbb Szombathelyen. Sajnos ez
nem így sikerült, egy gyorsan bekövet-
kezõ kiállítást nem sikerült feldolgoznia
a csapatnak és most a szombathelyi fia-
talok élvezhették a gólzáport. A Haladás
utánpótlásban szinte csak 18 éves játé-
kosok játszanak, igaz gyakorlatilag már
két éve vannak együtt, az elmúlt évad-
ban a megyei II. osztály sárvári csoport-
jában a második helyen végeztek (az
Izsákfát itthon két góllal verték, Szom -
bat helyre pedig már nem ment el az
azóta feloszlott Izsákfa). Mivel a bajnok
Csénye nem vállalta a magasabb osz-
tályt, a Haladás lépett feljebb és áll
most a második helyen. Kár a meccsért,
mert végre utolértük a középmezõnyt
és elindulhattunk volna látványosabban
a tabellán felfelé, de az ellenfél gyorsa-
sága, összeszokottsága megakadályozta
ezt, úgy látszik, a rendszeres edzésmun-
kának vannak elõnyei is. Nemcsak ne-
künk, hanem úgy tûnik, a teljes megyei
elsõ osztálynak leckét adnak a szombat-
helyi tanulók. A következõ hazai
mérkõzésre ismét vasárnap kerül sor,
november 11-én fél kettõkor az
Uraiújfalut fogadjuk, majd az idegenbe-
li zárásra Szentgott hárd ra utazunk. Ha
visszatalálunk a helyes útra, van esély a
pontgyûjtésre.

»DOTTO

Nem tartott sokáig a pontgyûjtés

Szüreti kosár nyolcadszor
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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

tvtv

Anyakönyvi hírek
Celldömölk. Születés: Szabó Csongor és Márton Nóra fia:
Ádám, Egerszegi Tamás és Staritzbüchler Eszter leánya:
Mirjam, Tóth Csaba Zsolt és Németh Renáta Teréz leánya:
Annabella, Molnár Tibor és Varga Csilla fia: Berény, Mé -
száros Gábor és Balogh Annamária leánya: Júlia Krisztina,
Lajtai Levente és Hegedüs Edit Emõke fia: Elõd, Szabó
László és Fodor Szilvia fia: Bence, Szõllõsi Róbert és Máté
Ágnes Hajnalka leánya: Réka Dorottya, Varga Norbert és
Horváth Ildikó leánya: Olívia Anna, Antal István és Ta la -
bér Judit fia: Gábor. 
Halálozás: Zsigmond Aladárné sz. Deé Irén, Nádasi
Imréné sz. Rommer Krisztina, Orbán Tibor, Antal Ferenc,
Németh Zsolt, Büki József, Kéri Sándor, Csorba János
Mihályné sz. Zambó Ibolyka Anna, Szabó József, Bagics
Jenõné sz. Finta Erzsébet, Horváth Antal Györgyné sz.
Molnár Mária Terézia, Kovács Géza Péter, Balogh Ká roly -
né sz. Holpert Erzsébet. Szabó Imréné sz. Fõczén Er zsé -
bet, Pleiveisz Mártonné sz. Szalóky Erzsébet, Katona Ist -
vánné sz. Lõrincz Erzsébet.
Mersevát. Születés: Gyõrvári Gábor és Nagy Viktória
leánya: Csenge.
Egyházashetye. Halálozás: Fehér Istvánné sz. Szita Pi -
roska Sarolta.
Kenyeri. Születés: Szabó Sándor és Papp Krisztina fia: Pé -
ter Gergely, Hirsch Ferenc és Németh Adrienn fia: Fe renc.
Kemenesmagasi Halálozás: Wölfinger Zoltánné sz. Vass
Má ria, Horváth László.
Kemenesszentmárton. Születés: Horváth Lajos és Orbán
Júlia leánya: Zsófia.
Kemenessömjén. Születés: Varga Csaba és Árvai Mónika
leánya: Zsófia, Csõre Zoltán és Toronyi Beáta leánya: Zoé.
Halálozás: Kiss Gyula.
Köcsk. Halálozás: Somlai Aladár.
Mesteri. Születés: Uránovics Béla és Györkös Judit Éva
leá nya: Luca. Halálozás: Pécz Ella.
Nagysimonyi. Születés: Kovács Csaba és Lévai Nikoletta
fia: Csaba Milán. Halálozás: Mesterházy Lajos.
Nemeskeresztúr. Halálozás: Haraszthy Lajosné sz. Marton
Erzsébet.
Ostffyasszonyfa. Halálozás: Koronczai Károlyné sz. Bakos
Katalin. 
Tokorcs. Halálozás: Erdei Gézáné sz. Bognár Irma.
Vönöck. Halálozás: Brányi Lajosné sz. Déri Erzsébet.

Öregdiák nem vén diák

1972 júniusában 27 érettségizett diák fejezte be közép-
iskolai tanulmányait a Berzsenyi Dániel Gimnázium IV.B
osztályában. Az egykori maturálók negyven év eltelté-
vel, november 3-án ismét összegyûltek hajdani tanul-
mányaik helyszínén. Sok év telt el, sok változás történt
négy évtized alatt, mégis van egy sajátosságuk, amit az
idõ sem tudott elkoptatni. Ez pedig nem más, mint a
szeretet és az összetartás, mely a mai napig jellemzõ
rájuk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a 26, ma
is élõ öregdiák közül 22-en jelentek meg a negyvene-
dik érettségi találkozón. A hajdani gimnazisták minden
ötödik évben összegyûlnek, hogy közösen idézhessék
fel a középiskolai éveket. Így történt legutóbb is, az
1972-ben végzett tanulók osztályfõnöki óra keretében
elevenítették fel az iskolapadban töltött legemlékeze-
tesebb pillanatokat. A találkozón egykori tanáraik is – dr.
Kikindai Kristóf, dr. Kikindai Kristófné és Tinger Vendel –
részt vettek. Elhunyt diáktársukra, ifj. Tima Lászlóra, volt
iskolaigazgatójukra és tanáraikra koszorúzással emlé-
keztek meg, majd közös vacsorával zárták a negyvene-
dik érettségi találkozót. »VZS






