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Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Gipszkarton, OSB
Fa-Gyulától!

Normál gipszkarton 9,5 mm-es: 495 Ft/m2

Normál gipszkarton 12,5 mm-es: 550 Ft/m2

Nagyobb tételnél 
további kedvezmények!
Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk
szerelõlécek szárított kivitelben is

Isover hõszigetelõ paplanok
OSB lapok raktárról

8-10-12-15 mm-es vastagságban

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 

csomagolt élelmiszerek, szendvics, csomagolt élelmiszerek, szendvics, 
kávé- és forró csoki különlegességek!kávé- és forró csoki különlegességek!

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

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

Cell-tank
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2016. október 23-án délután 4 órakor a
fenti címmel tartottak ünnepi megem-
lékezést az 1956 októberében történt
eseményekrõl a celldömölki Városi Ál-
talános Iskola aulájában.

A Himnusz elhangzása után Söptei
Józsefné alpolgármester asszony mon -
dott ünnepi köszöntõt. „Október 23-a
minden magyar szívében a szabadság-
vágynak, az elnyomás elutasításának
és a demokráciáért való hõsies küzde-
lemnek a napja… Az 1956-os forrada-
lom mára igazi történelmi eseménnyé
vált… Október 23-a több kell, hogy le-
gyen, mint egy fejezet a történelem -
könyvben, vagy egy pirosbetûs ünnep
a naptárban. Az 1956-os forradalom
történelmünk azon ritka pillanatai közé
tartozott, amikor szinte az egész ország
egy emberként lépett fel egy közös
ügy érdekében. A közös ügy a sztálini
típusú diktatúra elsöprése és a szovjet
megszálló csapatok kivonása volt.
1956 októberének utolsó napjaiban e
két célért küzdött mindenki, ki szóval,
ki fegyverrel. Mégis, a forradalom ki -
rob ban tóinak és részvevõinek egészen
különbözõ elképzelései voltak a jövõre
nézve. Mást akart Nagy Imre, mást
vár tak a gyárakban megalakult mun-
kástanácsok tagjai, más céljai voltak a
fiatal íróknak és újságíróknak, és meg-
int csak más célok vezérelték a bariká-
dokon harcoló munkásokat, diákokat.
Voltak, akik egy új, de továbbra is szo-

cialista rendszert akartak létrehozni: lé-
nyegében ez volt a célja a kormánynak
is, amelynek tagjai között egyaránt
voltak kommunisták, kisgazdapártiak,
szociáldemokraták és más politikai
irányzatok képviselõi. Két dologban
azonban mindenki egyetértett: véget
kell vetni a diktatúrának és a szovjet
megszállásnak. Ezért vállalt miniszter-
elnökséget Nagy Imre és miniszteri tár-
cát sok kiváló ember, ezért fogtak
fegyvert a fiatalok a Corvin-közben, a
Széna téren, valamint Budapest és az
ország számos más pontján. 1956. ok-
tóber 23-án Budapesten a szovjet
meg szállást és diktatúrát tovább már

nem tûrõ több tízezres tömeg forradal-
mat és szabadságharcot hirdetett.
Szándékuk volt: koalíciós alapon átala-
kítani a kormányt, helyreállítani a
többpártrendszert, demokratikus vá-
lasztásokat kiírni. Szabad független
sajtót mûködtetni. Néhány napig úgy
tûnt, a szovjet csapatok valóban kivo-
nulnak az országból… Hamarosan kide-
rült azonban, hogy a szovjet csapatok
kivonása Budapestrõl csupán taktikai
lépés volt… Magyarország egyedül
maradt… Mégis, sok ezren érezték
úgy, hogy cselekedeteikkel hozzájárul-
tak egy új, szabadabb ország létre -
hozásához…” A mûsorban a Cell dö -
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
tanulói szerepeltek. Felkészítõjük Hor -
váth Sarolta gimnáziumi tanár és Nagy
Adrienn, a NYME-SEK magyar-törté ne -
lem szakos hallgatója. A mûsorban
köz remûködött dr. Bérdiné Stipkovits
Ildikó gimnáziumi tanár. A mûsor zárá-
sa után koszorúzás következett az
1956-os hõsök dombormûvénél, majd
a katolikus temetõben megkoszorúzták
Koloszár Zoltán és Máthé Lajos 1956-os
részvevõk sírját. 

»LOSONCZ AMDREA

Elmentek. Éltek. Velünk. Köztünk. Egy -
ütt. Elmentek, maguk után hagyva
ezer nyi emléket. Hiába kerülnek évrõl
évre egyre távolabb tõlünk, az emléke-
zés fájdalma ugyanaz marad, és máig
könnyekké formálja a szív mélyérõl
felszakadó sóhajokat. Az idõ megpró-
bálja ugyan begyógyítani a valójában
soha be nem hegedõ lelki sebeket, de
az emlékek, és a sosem felejthetõ sze-
retetteli pillanatok utat törve maguknak
a mi gyengeségeinknél is erõ seb b nek
bizonyulnak. Mert aki elment, éppúgy
lehetetlen pótolni, mint közös életünk-
be visszahozni. Lehet, hogy nap mint
nap nem jutnak eszünkbe, de néha
elég egy-egy tárgy, íz, illat, ami által új-
jáéled a régmúlt, s a szívünk leg mé -

lyébe számûzött érzések egy szempil-
lantás alatt életre kelnek. Ezek kel az
emlékké szelídült, és már meg nem
ragadható, csak felidézhetõ mozzana-
tokkal lehet, hogy gyermekkorunk egy
aprócska darabja tér vissza; de lehet,
hogy nem is oly távoli az, ami testet ölt
szívünkben és lelkünkben, vissza hozva
valamit belõlük, akikrõl azt hittük, örök-
re elveszítettük. Mert ugyan valóban
elveszítettük õket, és hiányuk, míg él-
ünk, fájni fog, de nincs kéz, mely el-
vághatná az érzelmi kötelékeket, és
nincs szó, mely feledést paran csol -
hatna. Az idõ múlása megállíthatatlan,
és elhunyt szeretteink napja minden
évben ránk köszönt. Hiába telt el bár -
mennyi idõ, november elsõ napja máig

mázsás teherként zúdul harc edzett
szívünkre. Próbálunk erõsnek látszani,
és nem mutatni, hogy belül nagyon fáj.
Küz dünk a ránk törõ könnyekkel, de
nem titkoljuk gyarló emberi voltunkat.
Sze retteink sírjánál megállva, és bele-
feledkezve a mécsesek lángjába ráesz-
mélünk, hogy az érzések halványulhat-
nak, az emlékek megfakulhatnak, de a
szeretet örök és múlhatatlan, mert igaz
szívek, s érzõ lelkek õrködnek felette.

»RA

„Halottja van mindannyiunknak…”

Ünnepi mûsor az október 23-i történésekre

„’56, õsz, forradalom”



2016. október 12-én tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselõ-
testülete. Az ülésen mindenekelõtt dr.
Smidéliusz Sándor, a Helyi Választási
Bizottság elnöke tartott tájékoztatást a
2016. szeptember 25-i idõközi vá lasztás
eredményérõl, mely szerint – mint arról
korábban már beszámoltunk – a 693 ér-
vényes szavazatból 448:239 szavazat
ellenében Kovácsné Söptei Valériát vá-
lasztották a 7-es számú egyéni vá -
lasztókerület képviselõjévé. A képviselõ
az októberi ülésen esküdött fel a
képviselõ-testület és a nyil vá nosság
elõtt. Ezután Fehér László vá rosvezetõ
beszámolt a két ülés között történ -
tekrõl, majd a Városi Óvoda beszámoló-
ja következett az elmúlt évi tevé keny -
ségérõl. Változnak a hulladék szál lítást
érintõ jogszabályok. Errõl és a Celli HU-
KE Nonprofit Kft. gazdasági hely zetérõl

adott tájékoztatást Bognár Zsolt, a hul-
ladékszállító vállalat új ügy ve zetõje.

Õsz lévén módosul a Keme nes Vul -
kánpark nyitva tartási rendje. Errõl az
intézmény honlapján tájéko zódhatnak
az érdeklõ dõk. A celldömölki Evangé -
likus Egyház község az önkormányzat
segítségét kérte a tekin tet ben, hogy
lehetõségeihez mérten támogassa a
mesteri táborhely belsõ felújítását, mi-
vel az épületben évente több mint 60
hátrányos helyzetû gyermek táborozta-
tását oldja meg az egyházközség. Söp -
tei Józsefné alpolgár mes ter-asszony
javaslatára idén 200, jövõre 300 ezer
forintos támogatást nyújt a város az
épület rendbe tételéhez. 
Zárt ülésen fogadták el a képviselõk
Lengyel László alpolgármester saját
kérésére történõ felmentését az alpol-
gármesteri és egyéb tisztségek viselé-
se alól.

»LA
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Új képviselõt iktattak be az ülésen

Október 20-án egy régen várt beruhá-
zás ünnepélyes lezárására került sor
Celldömölkön, a Hajnalcsillag Evan gé -
likus Óvodában: átadásra került az
óvoda új, mûfüves burkolattal ellátott
udvara.

A korszerûsítés egy, az Evangélikus
Egyház által kiírt óvodai eszközfejlesz-
tési pályázat segítségével valósulhatott
meg, mely a 4 millió forintos beruhá-
zás 50%-át fedezte, a fennmaradó
összeget pedig az óvoda önerõbõl fi-
nanszírozta. Az avatóra szerda dé lután
– a rossz idõ miatt – az intézmény
épületében került sor, ahol elsõként
Gergyéné Bognár Mária óvodavezetõ-
helyettes köszöntötte az egybe gyûl -
teket, egyházi vezetõket, óvodapeda-
gógusokat, óvodásokat és persze nem
utolsósorban a munkában aktívan köz -
re mûködõ szülõket. Köszöntõjében
elhangzott, a mûfüves udvar kiépítését
a gyerekekkel együtt már régóta vár-
ták, hiszen az új burkolat biztonságo-
sabb, karbantartása takarékosabb és az
idõjárási viszonyoktól függetlenül is
megõrzi minõségi állapotát, így a gye-
rekek számára is nagyobb kedvet biz-
tosít a kültéri programokhoz. Az ün-
nepségen részt vett a Dunántúli Evan -
gélikus Egyházkerület püspöke, Szeme -
rei János, aki szintén örömmel fogadta
és méltatta a beruházást. A püspök

köszöntõjében hangsúlyozta, nem sza-
bad éles határvonalat húzni a gyer -
mekek és a felnõttek világa között, hi-
szen az óvodai nevelés egyfajta mû -
helymunka, a formálódás helyszíne, a
felnõtteknek nemcsak a gyerekekkel,
de a gyerekektõl is kell tanulniuk,
hiszen ez a kölcsönösség a fejlõdés
egyik alapvetõ feltétele. A püspök után
Rostáné Piri Magda, a vasi evangélikus
egyházmegye esperese mondott ál -
dást az új mûfüves udvarra, valamint
annak használóira. Végül Rác Dénes

evangélikus lelkész is üdvözölte a
fejlesztést, majd az óvodavezetõ-he-
lyettessel közösen köszönték meg a
beruházást megvalósító vállalkozók-
nak, az ugyancsak nagy segítséget
nyújtó önkormányzati tûzoltóságnak,
valamint a közremûködõ szülõknek az
önzetlen munkájukat. A programból
természetesen a mûfüves udvart leg-
nagyobb örömmel fogadó óvodások
sem maradhattak ki, akik vidám mû -
sorral készültek az ünnepi alkalomra.

»NÉMETH NÓRA

Mûfüves udvar avatás az evangélikus óvodában
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Holpert Jenõné, Bella néni neve is -
merõsen cseng a celldömölkiek számá-
ra. Aktív tagja több civil szervezetnek,
legaktívabban azonban a mozgássérül-
tek helyi csoportjának élén fejti ki ál-
dozatos tevékenységét immár évtize-
dek óta. Ezen életpálya elismeréseként
nemzeti ünnepünk, október 23-a alkal-
mából Batthyány–Strattmann László dí-
jat vehetett át a Répcelakon rendezett
megyei ünnepségen. A Batthyány-díj
egy életmûdíj azok számára, akik szak-
mai vagy közszolgálati munkájukkal
hozzájárultak az egészségügyi és szoci-
ális, valamint családvédelmi ellátás fej-
lesztéséhez – az e tevékenység során
elért évtizedes kimagasló teljesítmény
vagy eredmény elismerésére szolgál. 

»Hogyan került kapcsolatba a mozgás-
sérültekkel?
– Mindig is szociális területen dolgoz-
tam, 1995-ben mentem nyugdíjba a
Népjóléti Szolgálattól. 32 éven át böl -
csõdei gondozóként, nyolc évig pedig
élelmezésvezetõként dolgoztam. Har -
minc évvel ezelõtt, 1986-ban volt az
elsõ csípõprotézis mûtétem. Ekkor lép-
tetett be tagjainak sorába a mozgássé-
rültek egyesülete Vas megyei elnöke.
A megyei szervezet munkájában azóta
is aktívan részt veszek. Rá három évre,
1989-ben az akkori titkár felkérésére
megalakítottam városunkban a helyi
csoportot. 27 község és két város (Cell -
dömölk, Jánosháza) tartozik hozzánk,
társadalmi munkában végzett tevé -
kenységemet hét vezetõségi tag segí-
ti. 1992-ben lettem tagja a szombat-
helyi Vasakarat SC Sportegyesületnek,
több sportágban játszom és versenye-
zek rendszeresen. Mind hazai, mind
nemzetközi versenyekrõl jó eredmé-
nyekkel térek haza, rendszerint az elsõ
három hely valamelyikét hozom el. 
»Milyen tevékenységi körrel rendelke-
zik a mozgássérültek helyi csoportja?
– Havi rendszerességgel rendezünk ösz -
szejöveteleket, nõnapot tartunk, meg -
emlékezünk nemzeti ünne peink rõl, a
város által rendezett ünnepségeken is
részt veszünk. Pálné Horváth Mária igaz -
gatónõ jóvoltából színház bérletünk is
van a mûvelõdési központban , így a
színházi elõ adásokat is tudjuk látogatni.
Kétévente kiránduláson veszünk részt,
évente egy alkalommal a katolikus
templomban szent misét mondatunk a
mozgássérültekért. Minden évben meg-

rendezzük karácsonyi ünnepélyünket és
óévbúcsúztatónkat is. A vá ros
tulajdonában levõ Hámán Kató utcai
épületünkben heti három alka lommal:
hétfõn, szerdán és csütörtökön tartunk
ügyfélfogadást 8–11 óráig. Minden
hónap elsõ hétfõjén vannak különféle
programjaink (or vosi elõ adás, torna,
stb.). Legna gyobb rendezvényünk a két-
évente meg rendezett Fogyatékkal Élõk
Kul tu rális Fesztiválja, amit idén már 15.
alkalommal bonyolítottunk le, közel
kétszáz résztvevõvel. Más megyék kul-
turális fesztiváljaira is eljárunk, ahol ál-
talában nívós eredményeket érünk el.
»Milyen támogatásra, segítségre szá-
míthat munkája során?
– 1996-tól van a helyi csoportnak egy
alapítványa, melynek elnöke Fehér
Lász ló polgármester úr. Hála istennek a
város és az önkormányzat támogatását
magunk mögött tudhatjuk anyagilag,
erkölcsileg egyaránt. A polgármester úr
által vezetett Cselekvõ Összefogással
Celldömölkért Egyesület minden hús vét
és karácsony elõtt kikéri öt rászoruló
nevét a mozgássérültek helyi cso port -
jából, õket élelmiszer-adománnyal, ru -
há zattal segíti. A környezõ települések
polgármesterei az utaztatásban állnak
rendelkezésünkre, õket is kö szönet
illeti. A mûvelõdési központ igazgató -
nõjének a karácsonyi rendezvényünk-
höz biztosított ingyenes teremhaszná-
latot köszönjük. Nagy örömömre szol-
gál, hogy a város egy-egy épületének
tervezésekor, felújításakor kikérik a vé-
leményemet az ügyben, hogy mi felel
meg a mozgáskorlátozottaknak. Az kü-
lön büszkeséggel tölt el, hogy Cell -
dömölk intézményeinek kilencven szá-
zaléka akadálymentesített.
»Milyen hitvallás mentén végzi mun-
káját immár évtizedek óta?
– Egy herakleitoszi gondolatot szeret-
nék ide idézni: „Minden nap meg -
szûnik valami, amiért az ember szo-

morkodik, de mindig születik valami,
amiért érdemes élni és küzdeni.” Az
emberekbe vetett hitem és tenni aka-
rásom vezérel, és remélem, hogy amit
én adtam, adok embertársaimnak, azt
vissza is kaphatom. Fel kell venni a
harcot, küzdeni kell az emberekért is,
hiszen az értük érzett aggódás és az
értük végzett munka életem egy da-
rabját képezi.
»Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
– Egy élet munkáját. Az, hogy ily mó-
don is elismerik a munkámat, azt mu-
tatja meg számomra, hogy érdemes az
emberekért küzdeni. Már több ízben
kaptam elismerést (Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt, miniszteri, megyei köz -
gyûlési, városi kitüntetés, a MEOSZ-tól
„Ember az emberért” érdemérem ezüst
fokozata); a mostani kitüntetéssel, úgy
érzem, beérett a harmincéves munkám
gyümölcse. Természetesen köszönettel
tartozom a családomnak, a váro som -
nak , és minden segítõmnek, hiszen nél-
külük nem értem volna el ezen ered -
ményeket, ez csakis együtt mûködve,
és összefogva valósulhatott meg. 
»Milyen további tervei vannak a jövõre
nézve?
– A lelkem nem öregedett meg, de a
testem sajnos igen. Amíg erõm, egész-
ségem, és a jó Isten engedi, természe-
tesen folytatom eddigi ténykedése-
met. Azért közben keresem az utó -
domat. Én a semmibõl felépítettem
egy várat, és szeretném, ha olyasvala-
ki jönne utánam, aki nem lerombolja,
hanem tovább építi ezt, szívvel-lélek-
kel, teljes odaadással végezve, mint
ahogy én is teszem.

»REINER ANITA

„Küzdeni és tenni az emberekért”
Egy életpálya elismerése
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Iskolánk 7. osztályos tanulói közül tizen-
ketten négy felejthetetlen napot töltöt-
tünk Szlovákiában a Határtalanul prog-
ram keretében. Október 2. és 5. között
felkerestük az egykor Magyar országhoz
tartozó Felvidék jelentõsebb irodalmi,
történelmi emlékhelyeit, meg ismertük
földrajzi, természeti értékeit.

Az államhatárt Komáromnál léptük át,
s a Duna-parti városban, Révkomá -
romban Jókai szobránál, Bartók Béla
emléktáblájánál emlékszalagot helyez-
tünk el. Megismertük az író és a zene -
szerzõ életpályáját, hallottunk mûve -
ikrõl. A Szent András templomon meg-
figyeltük a barokk stílus jellegzetessé-
geit. Az Európa Udvarban olyan or -
szágok neveit kellett össze gyûj tenünk,
melyek jellegzetes építészeti stílusai

helyet kaptak ezen a csodaszép téren.
Mikszáthfalván az emlékházat kerestük
fel, s az idegenvezetõ élve zetes elõ -
adásából sok érdekességet tudtunk
meg Mikszáth Kálmánról, a családról, a
tótok életérõl. Itt korabeli gyerekjáté-
kokkal is tudtunk játszani. Kékkõn a vá-
rat néztük meg, mely többek között a
Balassa család birtokában is volt.
Balassi Bálintra emlékeztünk, be szél -
tünk verseirõl, a vitézi életrõl. A bás-
tyáról körülnézve csodálatos panorá-
mában volt részünk. Rimaszombaton
aludtunk, s másnap reggel felkerestük
a Tompa Mihály Alapiskolát. Itt szlová-
kiai magyar gyerekekkel ismerkedtünk,
s ajándékkal kedveskedtünk nekik.
Utunk a Szlovák-karsztban folytatódott.
A festõi környezetben található gom -
baszögi cseppkõbarlangban a világon
egyedülálló szalmacseppkövek, a
csepp kövekbõl kialakult érdekes for-
mák (medúza, bagoly, Hófehérke és a
hét törpe) mindenkit lenyûgöztek.
Megismertük a cseppkövek kialakulá-
sát, fajtáit, a táj jellegzetes állatvilágát.
A hegyoldalon foltos szalamandrákat

láttunk. Betléren, az Andrássy vadász-
kastélyban bepillanthattunk a fõúri csa-
ládok életébe, szokásaiba. Eredeti,
gyö nyörû fabútorokat, edényeket, dísz-
tárgyakat láttunk a kastély termeiben.
A gróf vadásztrófeáit is megnéztük (pl.:
elefánt, krokodil, grizzly medve, far-
kas). Az egyiptomi kiállításon  láthattuk
egy kispap szarkofágját s egy gyerek-
múmiát. Krasznahorka felé indulva a
bu szon János bácsi megtanította a
Krasznahorka büszke vára címû dalt. A
vár zsindelyszerkezete pár éve leégett,
felújítások zajlanak, de Krasznahorka
vára kívülrõl is szép látványt nyújtott.
Szállásunk a Szlovák Paradicsom lá -
bánál volt, gyönyörû környezetben. A
harmadik napon a Szepesség neveze-
tességeivel ismerkedtünk. Iglón a
városnézés során az orsó alakú fõteret,
Csontváry szülõházát, a Szûz Mária
mennybemenetele templomot néztük
meg. Lõcsén megismertük a lõcsei fe-
hér asszony történetét, láttuk a gyö -
nyörû lábasház jellegû megyeházát, a
Szent Jakab templom pedig mindenkit
lenyûgözött. Itt található a világ legna-
gyobb és legszebb szárnyasoltára, Pál
mester alkotása. Útközben láttuk a sze-
pesi várat, s megálltunk egy kén -
forrásnál, melybõl egykor a vár urainak
hordták a fürdõvizet. Késmárkon két
evangélikus templomban jártunk. A ré-
gi, fatemplom belsejében, hajóban
éreztük magunkat, csodálatos volt. Az
új evangélikus templomban Thököly
Imre, a híres kuruc vezér sírja elõtt tisz-
telegtünk. Elénekeltük a Himnuszt, s
emlékszalagot helyeztünk a koporsóra.
A nap végén egészen a Lomnici-csúcs
lábáig mentünk. Lenyûgözõ érzés volt

a magas hegycsúcs alatt állni. Utolsó
nap Selmecbánya volt az úticél. Meg -
ismertük a bányavidéket, jelentõs vá -
rosait, a bányalátogatás elõtt kisfilm-
ben ismertük meg a bányászok életét,
munkáját, a bányászat módját. Le -
eresz kedhettünk a bányába, átéltük a
bányászok mindennapjait. 
Az út során végig csapatokban dolgoz-
tunk, a buszon felkészültünk az adott
hely történetére: elõzetes gyûjtõ -
munkákról számoltunk be, János bácsi
mesélt érdekesebbnél érdekesebb tör-
téneteket, a látottakról kérdéseket
kaptunk. Esténként útibeszámolókat
készítettünk, különféle feladatokat ol-
dottunk meg a nap során megtekintett
helyekkel kapcsolatosan.
Fáradtan, de rengeteg élménnyel, is-
merettel gazdagabban értünk haza.
Gyönyörû helyeken jártunk, építészeti
stílusokról, történelmi korokról, híres
magyar alkotókról, a természetben zaj-
ló folyamatokról hallottunk, s mindezt
láthattuk élõben. Köszönjük Kiss Já -
nosnak, idegenvezetõnknek az élveze-
tes magyarázatokat, a rengeteg infor-
mációt, amit végig az út során meg-
osztott velünk. A Felvidéken töltött
négy nap érzelmileg, tudásban egya-
ránt meghatározó, maradandó élményt
nyújtott számunkra.

»A SÁGISULI 7. OSZTÁLYOS TANULÓI

A Ság hegytõl a Magas-Tátráig
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A Szent Benedek iskola – sikeres pályá -
zatának köszönhetõen – az idei tanév-
ben is részt vehetett a Határtalanul
programon. A hetedikes diákok három
kísérõ pedagógussal együtt indultak el
október 6-án Magyarország egykori
nyugati határvidékére, a mai Szlo -
véniába. 

Elsõ állomáshelyük az 5000 fõs magyar
közösséget magába foglaló Lendva
volt. Innentõl idegenvezetõ kísérte
végig õket a háromnapos kiránduláson.
Az elsõ helyszín nagy élményt jelentett
a diákoknak, a lendvai két tannyelvû
általános iskolában találkozhattak ott
élõ magyar diáktársaikkal. A két iskola
képes vetítéssel mutatkozott be egy-
másnak, megismerve egymás kultúrá -
ját, szokásait, iskolai életét. A celli gye-
rekek kíváncsisággal és örömmel
beszélgettek külföldön élõ társaikkal.
Belepillanthattak mindennapi életük -
be, a felsõ tagozatosok épp egy pro-
jekthéten vettek részt. Lendva további
szépségei voltak: a Bánffy-Esterházy
várkastély, a Szentháromság kápolna,
ahol Hadik Mihály üvegkoporsóját néz-
hették meg a gyerekek. A 300 éves
múmia látványa nagy izgatottságot
okozott a gyerekek körében. A kápolna
elõl csodálatos látvány nyílt a Mura-

völgyre. Kulturális élményt nyújtott a
lendvai kultúrpalota, amelyet Mako -
vecz Imre építész tervezett. A gyerekek
szállása a határ menti Hodoson volt,
mesés erdei környezetben. A helyi
polgármester fogadta õket, és a ven -
déglátásért is õ felelt. Nagy szeretettel,
bõséges vacsorával és reggelivel látták
el a diákokat. Az ifjúsági szállón na-
gyon jó hangulatban teltek az esték, az
osztály még jobban összekovácsolódott
a közösségi programok eredménye-
ként. A második napon, átlépve a ha -
táron az õrségi Magyarszombatfán is-
merkedhettek meg a gyerekek a faze-
kasmesterséggel, kipróbálva a koron -
gozást. Mûvészettörténeti érdekesség
volt a nagytótlaki 13. századi Szent
Miklós körtemplom, amelynek freskói
a templomos lovagok korát idézték.
Egyedi élményben lehetett részük a ki-
rándulóknak a Muraszigeten, ahol egy
mûködõ úszó malmot nézhettek meg,
illetve egy kompon átkelhettek a nagy
sodrású folyón. Még ezen a napon
megtekinthették a Zichy várat, és a
Szent László templomot. Az utolsó nap
szintén a kézmûvesség jegyében kez -
dõdött. A diákok Dobronakon a hetési
motívumok festését tanulhatták meg a
helyi képzõmûvészektõl, illetve csuhé-
bábukat készíthettek. Majd egy csodá-

latos egzotikus élményben részesültek,
amikor megtekinthették a helység cso-
dálatos trópusi kertjét és Orchidea -
farmját. A gyerekek csodaszép virá -
gokat vásároltak, hogy hazatéréskor
meglepjék édesanyjukat. Utolsó állo-
másként egy erdei kirándulás várt még
a diákokra. A Szent Vid-forráshoz és a
Bakónaki-tóhoz vezetett az útjuk, ahol
a napsütéses õszi idõben az erdõ tiszta
levegõjében felüdülve zárhatták há-
romnapos határon túli utazásukat a
Szent Benedekes diákok.
Élményekkel gazdagodva, az egykori
Magyarország csodás helyeit megis-
merve tértek haza a kirándulók, öröm-
mel és hálával a szívükben, hogy
együtt tölthették ezt a pár napot, mia-
latt rengeteg új ismeretre tettek szert.

Szlovéniai kirándulás – Határtalanul

2016. október 10-én másodszor rende-
zett konferenciát versenyképes oktatás
megteremtésérõl az Amerikai Kereske -
delmi Kamara (AmCham), az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (Emmi), a
Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
és a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) a budapesti Akvárium Klubban.

A konferencia felvállalt feladata olyan
párbeszéd kialakítása volt a vállalatok
és a kormányzat között, amely hozzá-
járul Magyarország hosszú távú mun -
ka erõpiaci versenyképességének javí-
tásához. Az idei konferencián ebbe a
párbeszédbe bevonták az oktatás leg -
fontosabb szereplõit, a diákokat is. A
konferenciához kapcsolódva hirdette
meg az AmCham a „Tudsz jobbat?” pá-
lyázatot a 10–12. évfolyamos tanulók
számára. A diákok kreatív formában, 3-
5 fõs csoportokban fogalmazhatták
meg gondolataikat a jövõ iskolájáról és
munkahelyérõl. Iskolánk 10. H osztá -
lyosai fellelkesültek a lehetõségtõl. A
„brainstorm” nevû csapat tagjai – Söp -

tei Vivien, Vraskó Zsófia, Kiniczky Má -
tyás, Szabó Benedek és Tóth Benedek
– nevükhöz méltóan folyamatosan
bombázták egymást az ötletekkel ar-
ról, hogy mit szeretnének látni álmaik
iskolájában, s mi az, amit sem mi -
képpen nem. Az ebbõl készült pre zivel
pá lyáztak, s lehetõséget nyertek a kon-
ferencián való részvételre. A felhívás
összesen 160 diákot mozgatott meg az
országban. A két kategória legjobbjai a
konferencián személyesen is bemutat -
hatták pályázatukat. A zsûri a buda -
pesti Kosztolányi Dezsõ Gimná zium,
valamint a törökbálinti Bálint Márton

Általános és Középiskola csapa tának
ítélte az elsõ díjat. A prezentációk utá-
ni kerekasztal-beszélgetésen Palkovics
László, az EMMI oktatásért felelõs ál-
lamtitkára is részt vett. A meghívott
csapatok és tanáraik szavazhattak a
pályázatokban szereplõ legjobb javas-
latokról. Az így kialakult állásfoglalást
továbbítani fogják az oktatáspolitika
döntéshozóihoz. Örömmel fedeztük fel
a CBG csapatának ötleteit is a felter-
jesztett kérdések között. A program to-
vábbi részében tematikus vállalati
standoknál találkozhattak a diákok és
tanárok a két minisztérium és neves
cégek (pl. TATA, HP, Celanese, Telenor,
Morgan Stanley) képviselõivel, és tá -
jékozódhattak kar rier lehetõ sé gekrõl,
foglalkoztatási tren dekrõl. A rendez-
vény a Mary PopKids együttes koncert-
jével zárult. Tartalmas és hasznos na-
pot tölthettünk együtt, és azzal a jó ér-
zéssel térhettünk haza, hogy fontos a
diákok véleménye az oktatás jövõ jé -
nek alakításában.

»HORVÁTH SAROLTA GIMNÁZIUMI TANÁR

Tudtunk jobbat! – A CBG diákjai a II. Versenyképes Oktatásért konferencián
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Október 21-én ünnepélyes keretek kö-
zött került sor az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára
rendezett dokumentumkiállítás meg-
nyitójára a Móritz Galérián. „…A
Hazáért 1956” címû tárlat Celldömölk
Város Önkor mányzata, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
valamint a Magyar Éremgyûjtõk Cell -
dömölki csoportjának közremû kö dé -
sével valósult meg. 

A meg nyitó az ‘56-os forradalom kép-
archívumának megindító sorozatával
vette kezdetét, majd Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgató nõje köszön -
tötte az egybegyûlteket, és kérte fel
Lendvay Istvánné történelemtanárt, a
helyi Hon ismereti Munkakö zösség

vezetõjét ünnepélyes szónoklatának
megtartására. „Ha itt az ünnep, emlé-
kezni kell, mert minden ünnep em -
lékeztetõ: múltakból õrzött ösztön zõ
erõ, melytõl a lélek új célokra lel” – in-
dította Lendvay Istvánné emlékbe -
szédét Hegedûs Géza szonettrészleté-
vel. A történész ezután megkö szönte
az éremgyûjtõk csoportjának a lelkes,
hozzáértõ és aprólékos munkát, amely-
lyel a tárlatot összeállították és rendez-
ték. A kiállítás magába foglalja az

1956-os események legfontosabb mo-
mentumait, kezdve a forradalom ki tö -
réséhez vezetõ történelmi elõz mé -
nyekkel, a lengyel sorsközösségen, az
összefogásra buzdító plakátokon, a cél-
meghatározó követeléseket magukba
foglaló dokumentumokon, a forradalmi
jelképeken át a novemberi megtorlást
dokumentáló fotókig. „Minden nemzet
a szabadságra vágyik. Ez olyan nagy
kincs, amit csak az értékelhet igazán,
aki érzékelte a hiányát” – hangzott az
ün nepi szónoklatban. A nyitóbeszéd
után ismét az igazgatónõ vette át a
szót, aki arra buzdított minden jelen -
lévõt, hogy tekintsék meg a kiállítást,
vizsgálják meg részletesen a tárlat fo-
tóit és dokumentumait, és méltókép-
pen emlékezzenek meg a nemzet
hõseirõl és a sorsfordító történelmi
esemé nyek rõl.

»NÉMETH NÓRA

Folyamatosan dolgoznak a Soltis Lajos
Színház mûvészei, a nyári turnék és tá-
borok után most a próbák állnak a tár-
sulat életének középpontjában. Az
évad elsõ darabját augusztus 19-én
már bemutatták, ez volt a kortárs drá-
ma egyik legnagyobb alakjának, Martin
McDonaghnak alkotása, a Vaknyugat. A
darabot Nagy Péter István vitte szín-
padra, és ahogy korábbi rendezése, a
Woyzeck, úgy most a Vaknyugat is si-
kert sikerre halmoz. Az évad további
aktualitásairól Nagy Gábor színházigaz-
gató számolt be:
– Az évad elsõ mesedarabját már szep-
tember közepén bemutattuk Han tocska
címmel, ennek magyarországi turnéja
október 10-én indult útjára. A Legyen a
férjem! címû zenés bohózat premierje
október 8-án volt. A darab Nóti Károly
alkotása alapján Ecsedi Erzsébet feldol-
gozása. Ezzel azonban még mindig
nem álltunk le az évad elsõ felében,
október 24-én kezdtünk el dolgozni egy
székely népmesékbõl álló elõadáson,
melynek érdekessége, hogy rendezõje
és látványtervezõje is sepsiszentgyör-
gyi, akik valóban jól ismerik a székely
hagyományokat és mentalitást. A szé-
kely népmesékre, eredetmondákra
épülõ Nap, hold, csil lagok címû elõadás
bemutatója november 13-án lesz, no -
vember 16-án pedig elõször szokásos
õszi erdélyi turnéjára, majd magyaror-
szági körútjára indul a mesedarabbal a
Soltis Lajos Színház.
»Az elõadások mellett mûvészeti pá-

lyázatokon is szerepel a társulat.
Milyen projektek vannak jelenleg fo-
lyamatban?
– Januárban hozzáfogunk egy igazi ut-
caszínházi bemutatóhoz. Résztvevõi
vagyunk egy Erasmus pályázatnak, a
pályázat kiírója, a Bergamoban dolgo-
zó Pintér Géza ugyanis minket is bevá-
logatott ebbe a programba. Egyéves
projektrõl van szó, mely szeptem -
berben már elkezdõdött, és a jövõ év
nyarán zárul majd. Rajtunk kívül egy
kolozsvári, egy ljubljanai együttes, egy
angol társulat és a bergamoi színház
vesz részt a pályázaton. A látványos ut-
caszínházi produkció nagyrészt gólyalá-
bon zajlik majd, így szintén a program
része, hogy a társulat színészei decem-
berben egy ehhez szükséges fizikai
felkészítõ tanfolyamon vesznek majd
részt Bergamoban. Ezt követõen a
színház már a következõ 2017/2018-
as évad elõadásaira készül majd, már
áprilisban szeretnénk színre vinni az
elsõ mesedarabot Herczeg Tamásnak,
a budapesti HOPPart vezetõjének ren-
dezésében.
»A Soltis Lajos Színház mindemellett
oktatással és utánpótlásneveléssel is
foglalkozik…
– Amióta Celldömölkre költözött a Soltis
Színház, mindig voltak gyermek- és szí-
ni stúdiósaink, annál is inkább, mert õk
jelentik az utánpótlást tár sulatunk
számára. Két esztendõn ke resztül egy
mûvészeti iskolához is tartoztunk, az
idei évtõl kezdve pedig ugyancsak egy

mûvészeti alapiskola keretein belül zaj-
lik majd a képzés, ami valamennyi álla-
mi finanszírozást is jelent számunkra.
Bõvítjük képzõink számát, a gyerekek
mostantól színház- és drámatörténetet
is fognak tanulni, tehát lesz elméleti
képzés is a részükre. Mindezeken kívül
persze továbbra is készül a színház a
szokásos fesztiválokra és találkozókra.
Január 14-én ismét megrendezzük a szí -
nészek és színházbarátok bálját, tavasz-
szal Weöres Sándor Országos Gyer -
mekszínjátszó Találkozó megyei fordu-
lójának ad otthont a kamaraszínház, áp-
rilisban ismét megrendezzük az Ezer látó
Mesefesz tivált, majd nyáron már a 8.
Soltis Fesztivállal jelentkezik a társulat.

»NÉMETH N.

Indul az új évad a Soltis Színháznál

„…A hazáért 1956”
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár több rendezvénye is kapcso-
lódik a jubileumi 56-os évhez. A hat van
évvel ezelõtti forradalom és szabad-
ságharc kerek évfordulójához illeszked-
ve hirdette meg az intézmény Art
Mozija a „Nézz 60-ért 56-ot!” akciót,
melynek keretében két régi magyar
klasszikust tekinthettek meg jelképes
áron, mind össze 60 forintért az érdek -
lõdõk. 

A meghirdetett akció élénk érdeklõdés
mellett zajlott, sokan éltek a ked -
vezményes lehetõséggel, és tekintet-
ték meg október 18-án este Gothár
Péter nagy sikerû: „Megáll az idõ”
címû kultikus filmjét. 
Budapest, 1956. november 4. Köves
István és Bodor László az éj leple alatt,
a romos utcán elássák fegyvereiket.
Köves vöröskeresztes teherautón el-
hagyja az országot, felesége egyedül
marad két fiával, Gáborral és Dinivel. A
hatvanas évek elején megjelenik náluk
a börtönbõl akkor szabadult Bodor, õ
lesz a család új feje. Gábor az orvosi
egyetemre készül, bár tudja, hogy ap-
ja miatt nem sok reménye van a felvé-
telre. Dini gimnazista, Magdába szerel-
mes, és a negyedikes Pierre-t bámulja.
Az iskolabálokon rock and roll szól,
Elvist bálványozzák és utánozzák. Dinit
egyre mélyebb válságba sodorják bon -
takozó érzelmei, nevelõapja megal -
kuvó intelmei és a felnõtt világ sok
más ellentmondása. Miután egy bot-
rány miatt Pierre-t kizárják a gimnázi-
umból, egy lopott autón Dini és Magda
is elindul vele Nyugatra…

A másik korszakalkotó film Tímár
Péter: „6:3 avagy játszd újra Tutti!”
címû vígjátéka volt, mely október 19-
én este került mozivászonra. Az év -
század mér kõzése: az angol-magyar,
melyre hónapok óta várt az ország,
1953. no vem ber 25-én délután kez -
dõdött. Min denhol a készülékek köré
gyülekeztek az emberek, hiszen az
Aranycsapat lépett pályára, az ottho-
nukban addig veretlen angolok ellen.

A kezdõrúgás elõtt megjelenik egy fér-
fi, nem tudni honnan jött, de elrontja a
szurkolás örömét, mert elõre bemond-
ja a gólokat. Minden gólja tutti, magát
is így nevezi: Tutti. Helén, a kite -
lepítésbõl ép pen visszatért utcaseprõ
hölgy veszi pártfogásába a különös
urat. Helén és Tutti együtt végig szá -
guldják az angol–magyar mérkõzés
Sze pesi-féle közvetítésének másfél
óráját. Mivel az államvédelem is felfi-
gyelt rájuk, menekülniük kell. Miköz -
ben bujkálnak a rendõr ség elõl, zajlik
az évszázad mérkõzése. De honnan
tudja Tutti a gólokat?... 

»RA

Örömzene Fegyával

Jávori Ferenc „Fegya” ér de -
mes mûvész lesz a vendége a
Cse lekvõ Összefogással Cell -
dö   möl kért Egye sületnek a
2016. november 18-án (pén -
teken) 18 órá tól kezdõdõ pó -
diumesten a Kemenesaljai
Mû velõdési Köz pont elõcsar -
no kában. 
A Budapest Klezmer Band ala -
pító-vezetõje, zeneszerzõje és
énekese Fehér László polgár-
mesterrel, az egyesület elnö-
kével be szélget. 
A Kossuth-díjas elõadó mû vész
a klezmer stílusról nem csak
beszél, az est során énekével
és zongorajátékával köszönti a
közönséget. New York, Lon -
don, Amster dam, Stock holm,
Moszk va és más világvárosok
után Celldö mölkön tapsolha-
tunk neki. A programra a be-
lépés ingyenes.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a felnõtt színházbérlet
mellett évrõl évre mesebérletet is
meghirdet az egészen kicsik és na-
gyobbacskák számára egyaránt. A
2016-2017-es évad is négy elõadást
kínál az óvodás és kisiskolás korosz -
tálynak. Az elsõ bemutatóra október
14-én várták a gyerekeket, akiknek a
Nektár Színház hozta el Rigócsõr király
történetét. 

A Grimm testvérek meséje nyomán
készült zenés mesejátékban kérõk ha-
da verseng Garullina királykisasszony
kezéért, de õ mindegyikükben csak ki-
vetnivalót talál. Az egyik hórihorgas, a

másik túl törpe, és így tovább. Van,
akit olyannak talál a hölgy, mintha az
ábrázatjára ráült volna a rigó. De Rexon
király halálosan beleszeret a fennhéjá-
zó királykisasszonyba és elhatározza,
hogy másnap álruhában, koldusként
újra szerencsét próbál. Eközben az öreg
király megunva lánya méltatlan visel-
kedését, úgy rendelkezik, hogy az elsõ
férfiemberhez hozzáadja, aki a palotá-
ba bebocsáttatást kér. Ki más is lehet-
ne, aki bezörget a kapun, mint a kol-
dus. Garullina, mint a koldus felesége
kezd új életet. Megtanulja, hogy min-
denért meg kell dolgoznia. Ráébred ar-
ra, hogy az élet számtalan csodát rejt
mindazoknak, akik megbecsülik azt, és

képesek tenni is érte. Megtanulja,
hogy a vacsora készítése több örömet
ad, mint a pávákkal való beszélgetés,
vagy a tükör elõtt való pipiskedés.
Lassan beletanul a kétkezi dolgokba és
mire a mese végére érünk, Garullina
méltóvá válik a trónra, így Rexon király
felfedheti kilétét. A „minden jó, ha jó a
vége” alapigazságot figyelembe véve
pedig a fináléban együtt örülhet a
nézõ Rigócsõr királlyal és szépséges
hitvesével. 
A gyerekeknek csak november 25-ig
kell várni a következõ elõadásra,
amikor a Rutkai Bori Banda várja õket
interaktív mesekoncertjére.

»REINER ANITA

’56-os akció az art moziban

Édes, mint a méz – A Nektár Színház elõadása gyerekeknek
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Ha INFLUENZA, 
akkor VÉDÕOLTÁS

Az influenza a téli hónapokban támadó,
járványt okozó, víru sos fertõzõ betegség.

Cseppfertõzéssel, köhögéskor, tüsszen téskor a légutak váladéka-
ival terjed. Magas lázat, fejfájást, izomfájdalmat, levert séget, to-
rokfájást és száraz köhögést okoz. Az egész séges szervezetûek
néhány nap alatt meggyó gyulnak, de az idõ seknél, tartós beteg -
ségben szenvedõknél súlyosabb lefolyású is lehet a fertõzés.

Az influenza megelõzhetõ: VÉDÕOLTÁSSAL!
A járványos idõszak elõtt adott védõoltás csökkenti a betegség
elõfordulását, enyhíti a tüneteket. Minden évben új oltóanyag ké-
szül, a védelemhez új oltás szükséges. Az oltást már október-no-
vember hónapban, a jár vány kezdete elõtt ajánljuk beadatni. A
védettség két hét múlva alakul ki. Az oltás helyén rövid ideig tar-
tó fájdalom, pír keletkezhet. Komoly mellékhatás nagyon ritkán
fordul elõ, gyakorisága elenyészõ az influenza szövõdményeihez
képest.

A védõoltással nem csak magát, hanem környezetét is
védi a fertõzéstõl. Idõben oltassa magát! 

Védje magát és környezetét!
Az influenza elleni védõoltást térítésmentesen kérhetik a házior-
vostól: a krónikus betegek, a 60 év felettiek (egészségi állapo-
tuktól függetlenül), valamint a kockázati csoportba tartozó egyé-
nek, várandósok.
Az influenza védõoltással kapcsolatban forduljon bizalommal a

háziorvosához!
SÁRVÁRI JÁRÁSI HIVATALNÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Õszi tábor a Kemenes
Vulkánparkban!

Hamarosan itt az õszi szünet! 
Töltsd tartalmasán, szerezz barátokat, új élményeket!

Gyere el a Vulkánpark õszi táborába 
november 2. és 4. között.

A tábor ára: 3000 Ft/nap/fõ
Egy-egy napra is lehet jelentkezni. 

Lesz kitûzõ készítés, tökfaragás és további 
kreatív, játékos foglalkozások.

https://www.facebook.eom/events/1710747615913415/

2016.11.12-én (szombaton) 2016.11.12-én (szombaton) 
Sok szeretettel várunk minden kedvesSok szeretettel várunk minden kedves

vendéget az 5 fogásos borvacsoránkon.vendéget az 5 fogásos borvacsoránkon.

VULCANO VENDÉGHÁZ
Mesteri, Újvilág u. 33. 

telefon 06-70/60-40-470
vulcanovendeghaz.hu 

vagy keress minket a Facebook-on!
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A Celldömölk Város Önkormányzata és
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szervezésében a Magyar
Katolikus Kulturális Hetek égisze alatt,
a Magyar Katolikus Püspöki Konfe -
rencia és a Vas Megyei Könyvtárellátási
Rendszer támogatásával megvalósult
kiállítás és konferencia szervesen il-
leszkedett a 2016 januárjában kez -
dõdött Kresznerics Ferenc-emlékév
programsorozatába.

Az 1766-ban született Kresznerics Fe -
renc 1812-tõl szolgált Alsóságon plé -
bánosként, majd késõbb esperesként,
valamint itt folytatta a korábban meg-
kezdett nyelvészeti tevékenységét is. A
„Magyar szótár gyökérrenddel és deá-
kozattal” rendszerezése és megjelente-
tése után elnyerte a Magyar Tudós Tár -
saság tiszteletbeli tagja címet. A kultúr-
történészek szerint Kresznerics életmû -
ve azonban nem nyerte el a jelen tõ sé -
gének megfelelõ megbecsülést, ezért is
volt mindig fontos Cell dömölk számára,
hogy a tudós pap munkásságának egyik
kiemelkedõ hely színén méltóképpen
emlékez zenek meg róla.
Az év a hagyományokhoz hûen a Ma -
gyar Kultúra Napjához kapcsolódóan a
Kresznerics Ferenc-díjak átadásával
vette kezdetét, melyet 2016-ban Sza -
bóné Kiss Ildikó és Czuporné Hetényi
Rita érdemelt ki a magyar nyelv és kul-
túra területén végzett munkájáért.
Számos további rendezvény, esemény
is övezte azonban az emlékévet. Az év
során szobor is készült a tudós papról a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Az alsósági városrész központjában el-
helyezett köztéri alkotás Dienes Attila
Munkácsy-díjas szobrászmûvész mun-
kája, a szobor ünnepélyes leleplezésé-
re április 22-én került sor Alsóságon.

A KMKK elõcsarnokában október 14-én
este nyílt meg a Kresznerics Ferenc
emlékkiállítás. Németh Tibor könyvtár -
ve zetõ bevezetõ gondolatai után Fehér
László, Celldömölk polgármestere
mon  dott köszöntõt, majd Dr. Koltai

Jenõ alsósági esperes-plébános, Kresz -
nerics Ferenc hatodik utódának meg-
nyitó beszéde hangzott el az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
révén fuvolajátékkal gazdagított ren-
dezvényen. A tárlat anyagának gerin -
cét a szülõfalu, Ivánc értéktári pályáza-
tának keretében megyei összefogással
készült tablók alkotják, amelyek krono-
logikus és tematikus csomópontokba
szervezve követik végig az életpályát.
A tárlókban a szombathelyi Egyház -
megyei Könyvtár és a Berzsenyi Dániel
Könyvtár, valamint a helyi Kresznerics
Ferenc Könyvtár, illetve az alsósági plé-
bániahivatal dokumentumai idézik
meg az akadémikus nyelvész alakját.
Érdemes kiemelni a kínálatból a sági
anyakönyveket Kresznerics saját be-
jegyzéseivel, illetve végrendeletének
másolatban olvasható szövegét.
Másnap, szombaton délelõtt a tudós
pap életmûvéhez kapcsolódó elõadá -
sokra került sor az Art Mozi termében,
a „Hazánk tudósai! Útat törtem, kö -
vessetek” címû emlékülés keretében.
A rangos tudományos tanácskozást kö-
szöntötte Császár István, a Szom -
bathelyi Egyházmegye kormányzója;
Majthényi László, Vas Megye Köz -
gyûlésének elnöke és Fehér László,
Celldömölk polgármestere. A progra-
mot megtisztelte jelenlétével Gyar mati
Tiborné helytörténész, Ivánc egykori
polgármestere, a „Magyar Kultúra Lo -
vagja” és Rozmán László, a Sárvári Tan -
kerületi Központ vezetõje.
Dr. Németh S. Katalin irodalom tör -
ténész-könyvtáros levezetõ elnöklete
mellett négy elõadás hangzott el,
amelyek különféle metszetekben vizs-
gálták Kresznerics Ferenc sokoldalú
tevékenységét. Elsõként Dr. Koltai Jenõ
egykori sági elõdjének avatott isme -
rõje foglalta össze kutatási eredmé-
nyeit „Kresznerics Ferenc jelentõsé -
gének kiemelkedõ mozzanatai” cím-

mel, utalva – többek között – ökume-
nizmusára és pedagógiai elveinek
korszerûségére. Csörsz Rumen István
PhD irodalomtörténész, az MTA BTK
Irodalomtudományi Intézetének tudo -
mányos fõmunkatársa egy eddig ke-
véssé ismert forrás, Kresznerics Ferenc
Akadémiai Könyvtárban található köz -
költészeti gyûjteménye feltárá sá nak
mûhelymunkájába nyújtott betekintést
számos érdekes példán ke resztül. A

szünet után Tóth (Lõcsei) Pé ter szom-
bathelyi irodalomtörténész két évtize-
des kutatásainak esszenciáját nyújtotta
át az érdeklõdõknek Kresz nerics Ferenc
gyökérrendû szótárának módszertani
újdonságairól. Végül a celldömölki szár-
mazású Ittzés Nóra PhD nyelvész, az
MTA Szótári Munka bizottságának titká-
ra, „A magyar nyelv nagyszótára” fõ -
szerkesztõje napjainkig tartó történeti
áttekintésében a szótárszerkesztés
alapelveit vette górcsõ alá, elõadá -
sának címében kiemelve Kresz nerics
klasszikus mákfej gyûjtögetés szimbó -
lumát.
Az emlékülést követõen délután a
konferencia résztvevõi Alsóságra láto-
gattak, ahol elhelyezték a megemléke-
zés koszorúit Kresznerics Ferenc hat
hónapja felavatott szobránál.
A kétnapos program végén az emlék -
ülés elõadói meglátogatták Kresznerics
Ferenc alsósági székhelyét és a tudós
pap szótárának szellemi mûhelyében
záróakkordként, mintegy két évszá zadot
átívelõ „tudományos kézfogással” Ittzés
Nóra átadta az akadémikus nyelvész
szellemi örökségét ápoló Kol tai Jenõ
atyának az általa hozott ajándékot, a
magyar nyelv új nagyszótári korpuszá-
nak eddig megjelent öt kötetét.

»NÉMETH TIBOR

»NÉMETH NÓRA

„Mig a' nyelv él, él a' nemzet is.”
Kiállítás és emlékülés Kresznerics Ferenc születése 250. évfordulóján
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Rozmán Tímea Krisztina – a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium 10. H osz-
tályos tanulója – a Magyar Diáksport
Szövetség által meghirdetett, „Európai
DiáksportNap” alkalmával ismét leg-
kedvesebb sportágának, a fogathajtás-
nak hódolhatott.

E nap keretében iskolája udvarán Top -
per nevû pónijával bemutatót tartott,
ezzel némi bepillantást engedve a fo-
gathajtás kevesek számára ismert vilá-
gába. Ezek után beszámolt a németor-
szági Schildauban, szeptember 21–25.
között megrendezésre került Gyermek-
Junior- és Fiatal Hajtók Európa-baj nok -
ságán elért sikereirõl is, ahol a magyar
színeket rajta kívül további hét hajtó
képviselte. Saját bevallása szerint a mai
napig is nehezen fogja fel, mi történt
vele az elmúlt idõszakban. Ren geteg
tapasztalattal, élménnyel gazdagodha-
tott, emel lett hatalmas boldogság és-
fantasztikus érzés volt számára az EB 5
napjának minden pillanata. Ta lán maga
sem gondolta volna, hogy egy kiváló
díj-, majd maratonhajtást követõen az
EB számára az utolsó nap kezdõdik iga-
zán. Ugyanis kategóriája – junior, póni
egyes fogat- és akadály hajtá sán kivá ló
eredménnyel – verõ hiba nélkül – mind -
össze 0,10 másod perces idõ túllé péssel
a 2. helyet szerezte meg, így összetett-
ben egyéni 5. helyezést ért el.
Mindazok, akik készültek már bármilyen
versenyre, tudják, hogy minden meg-
mérettetés rengeteg felkészüléssel, ki-
tartással, áldozatokkal és lemondások-
kal jár. Ugyanakkor az eredmény min-
denért kárpótolhat. Nem volt ez
másképp az õ esetében sem. A gimná-
zium 16 éves diákjaként, tanulmányai
mellett már februártól minden szabadi-

dejét a felkészülésnek szentelte, majd a
nyarat is feláldozva, hajnaltól napi 7-8
órás edzéssel készült Kisbéren a 2
évente megrendezésre kerülõ EB-re.
Elmondása szerint mindez sokkal
fárasztóbb és megterhelõbb volt, mint
maga a verseny. Olyannyira, hogy ko-
rábban még az is megfordult benne,
hogy esetleg felhagy ezzel a sporttal. A
tehetség azonban, a befektetett munka
megtérült és igazolta a mondást,
miszerint a gyõzelembõl megtanulhat-
juk, hogy képesek vagyunk rá. Ez oly-
annyira igaz, hogy tervei között már
szerepel a 2018-as Kisbéren meg ren -
dezésre kerülõ EB-n, majd a 2019-es
VB-n való indulás is. Rozmán Tímea be-
bizonyította, hogy junior hajtóként már
most fel tudja venni a harcot Európa –
és talán a világ – legjobbjaival is, szép
programot teljesített, és – ahogy õ fo-
galmazott –, „eszméletlen versenyt fu-
tott”. 12 órás út után, átesve a legko-

molyabb kritériumok mentén felépített
állatorvosi kontrollon kezdte meg
versenyét. Kísérõi kívülrõl az idegek har-
cának élték meg a verseny minden pil-
lanatát, ahol egy elhibázott mozdulat,
egy rosszul megválasztott jármód, pár
másodperc vagy akár egy szûkített aka-
dálypályáról leguruló kislabda is meg-
foszthatott bárkit az áhított siker tõl. 
Elmondása szerint most mindezen
feszültségbõl õ szinte semmit nem ér-
zett. Az elmúlt két EB-jén nem volt
még ennyire magabiztos és nyugodt,
mint ezen a bizonyos vasárnapon.
Nem csoda hát, hogy akadályhajtásban
maga mögé utasította kategóriája 25
indulóját, kivívta ezzel a résztvevõ 12
nemzet további 56 indulójának, vala-
mint a sportág nagy neveinek elisme-
rését is. Beszámolója végén egyrészt
köszönetét fejezte ki a Kisbéren élõ,
észt származású edzõjének s egyben
segédhajtójának, Pille-Riin Roosileht -
nek. Másrészt csapatának, kísé rõi nek,
akik mindenben támogatták a verseny
sikerességéért. Mindemellett ifj. Jám -
bor Vilmosnak is köszönet jár, aki –
Tímea pónijának lebetegedését köve -
tõen – saját póniját ajánlotta fel az EB-
re csereként, így gyakorlatilag a verse-
nyen való indulást tette lehetõvé.
Iskolája, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
büszke az országban is csak kevesek
által mûvelt sportágnak hódoló Roz -
mán Tímea Krisztina eddig elért ered-
ményeire. Fiatal hajtónknak szívbõl
gratulálunk, mindannyian további
eredményes felkészülést és sok sikert
kívánunk neki.

»NAGY ADRIENN A NYME-SEK

MAGYAR-TÖRTÉNELEM SZAKOS HALLGATÓJA

Az EB 2. helyezettjének útja a dobogóig

Celldömölki VSE – Vady Mosonszolnok
25-20 (8-10). - Celldömölk, NB II-es
nõi kézilabda-mérkõzés, vezette: Mar -
ton, Szabó.
Celldömölki VSE: Szabó – Horváth, Né -
meth 2/1, Szomorkovits A. 5, Vlasich,
Szomorkovits L 12/8, Sebestyén 3.
Csere: Balogh, Pongrácz (kapus), Füzfa
1, Geiger 2, Marton, Szalai. Edzõ: Kósa
Ottó.
Álmosan kezdte a mérkõzést a celli
csapat, nem telt el ugyanis még tíz
perc a meccsbõl, de a moson szol no -
kiak már 4 gólos elõnyben voltak.
Ekkor nagyon úgy tûnt, hogy újabb ve-

reség felé menetel az eddig pont nél-
kül álló házigazda. A hátrány azonban
gyorsan apadni kezdett, a celli lányok
ugyanis rendezték soraikat, és elsõ -
sorban védekezésben javultak fel.
Negyedórányi játék után már 5-5 állt
az eredményjelzõn. A szünetig újra
elõnybe került a Mosonszolnok, de a
fordulás után végre támadásban is re-
mekelt a Celldömölk, és szép lassan
átvette a vezetést. Pontos támadásai-
nak és agresszív védekezésének kö -
szönhetõen teljesen megérdemelten
szerezte meg elsõ idei gyõzelmét a
Cell dömölk. »CSUKA LÁSZLÓ

Elsõ gyõzelmüket aratták a kézisek



13

Új Kemenesalja  »  2016. 10. 28. »  S P O R T

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG:
Dummel Ot tó, Far kas Gá bor, Gyuricza Imre, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Ta kács Má ria,
Vajda Zsuzsa, Hor váth La jos (örö kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér 1. Te le fon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat -
lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Celldömölk–Körmend 0-1 (0-0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 9. forduló 2016. ok-
tóber 15. 
Vezette: Takács Ryan Lee (Gyöngyössy
Pál, Vojtko Máté).
Celldömölk: Heiner – Lempeg, Varga,
Gyõrvári, Virág – Gorácz (Györkös 72.
p.), Potyi, Enyingi Marcell (Dobson 85.
p.) – Ódor, Németh (Büki 90. p.), Piri
(Czöndör 83. p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Körmend: Szabó – Nagy, Kósik, Balikó,
Takács M. – Takács Á. (Kádár 93. p.),
Czim ber, Török, Makai – Sipos (Nyári
70. p.), Niksz (Horváth 89. p.). Edzõ:
Molnár Károly. 
Góllövõ: Takács Ádám (60. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Körmend U19
0-0 (0-0). A veretlenség megmaradt, de
két pontot vesztett a csapat a közép -
mezõnyhöz tartozó vendégek ellen.
Lukácsháza-Celldömölk 0-5 (0-1)
Lukácsháza, 100 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 10. forduló 2016. ok-
tóber 22. 
Vezette: Horváth Péter (Kovács Balázs
II., Papp János). 
Lukácsháza: Fabsitz – Szentkúti (Tar 44.
p.), Gugcsó, Németh P., Baranyai –
Czeg lédi, Kovács D., Lengyel (Bolfán 69.
p.), Szabó – Neubauer, Kovács Zs. Edzõk:
Kratochwill Zoltán, Sántha Szi lárd.
Celldömölk: Bíró – Enyingi Marcell, Var -
ga, Gyõrvári, Györkös – Lempeg, Potyi –
Gorácz (Dobson 46. p.), Ódor (Szuh 72.
p.), Piri (78. p.), Virág (Németh 62. p.).
Edzõ: Koman Vladimir.

Góllövõk: Ódor Bálint (33. p.), Németh
József (68. p.), Dobson Dávid 2 (70. és
86. p.), Potyi Gábor (82. p.). 
Elõmérkõzés: Lukácsháza U19 – CVSE
U19 1-6 (0-2) G.: Szakos Márk (2), Büki
Martin, Zseli Bálint, Balázsi Krisztián
(2). Újra gólerõs játékkal rukkolt elõ a
csapat, de nem lehet szó nélkül elmen-
ni az mellett, hogy a cserepadon nem
ült egy játékos sem. 
Mire a cikk megjelenik, addigra lezajlik
a Magyar Kupa országos körének hete-
dik fordulója, amelyben a Celldömölk
Bácsalmáson vendégszerepelt. Az ott
elért eredmény lehet a vízválasztó ab-
ban, hogy végül is újra magára talált-e
a csapat, vagy még mindig keresi-e
önmagát. Mert ebbõl a soros két
meccs bõl még nem lehet ezt eldönte-
ni. A Körmendet meg kellett volna ver-
ni ahhoz, hogy versenyben maradjunk
– leginkább velük – a bajnoki címért fo-
lyó küzdelemben. Nem tudtuk megol-
dani a feladatot, egy inkább döntetlen
színezetû közönség riasztó találkozón
egy szerencsétlen góllal kikaptunk. Az
semmiképp nem derült ki, hogy a
Körmend hogyan ért el az eddigi fordu-
lókban négy rúgott gólos átlagot, az vi-
szont kiderült, hogy miért kapott olyan
keveset, minden másodikon egyet. Ez
a meccs nem a második volt, így a to-
vábbiakban a dobogó alacsonyabb
fokai közül kell célt kitûznünk magunk
elé a hátralévõ idõszakra. Lukácsházán
tavaly az utolsó elõtti fordulóban jár-
tunk és az akkor itt elszenvedett vere-

séggel zárult le a matematikai esé-
lyünk arra, hogy befogjuk a Körmendet
az élen. Akkor kikaptunk, most nyer-
tünk, akkor nem tudtunk mit kezdeni
azzal, hogy az átlagosnál kisebb pálya
más játékstílust kíván, most éppen az-
zal nyertünk, hogy jobban értettünk
hozzá, mint a hazaiak. Szép gyõzelem
volt, jó ráhangolódás a már emlegetett
kupatalálkozóra, jobb ráhangolódás,
mint amit az ellenfelünk mûvelt, õk
ugyanis kikaptak két góllal a bajnok -
ságot vezetõ tiszakécskei csapattól,
akiknek edzõje az egykori válogatott
váci, majd ferencvárosi bajnokcsapat
tagja Nyilas Elek. Így mindkét csapat a
saját megyéje bajnokságának negyedik
helyén áll, amire a celliek esetében a
bajnokság ezen idõszakában elég ré -
gen, utoljára három évvel ezelõtt volt
példa. 
A javítási és elõrelépési lehe tõségre
nem sokat kell várnunk, bár ha bele-
gondolok, idén nem is olyan biz tos,
hogy a hazai pálya elõnyt jelent ne-
künk, ugyanis idegenben négy meccs
alapján 100%-os a mérlegünk, hazai
pályán viszont a hat lejátszott találkozó
alapján nem éri el az 50%-ot. Most pe-
dig akár örülünk neki, akár nem, két
hazai mérkõzés következik megint, ok-
tóber 29-én a Jánosháza, majd egy
héttel késõbb az Egyhá zas rádóc ellen.
Két gyõzelemmel átlép nénk a bûvös
50%-os arányt, célozzuk meg, céloz-
zunk jól!

»DOTTO

Sikertelen és sikeres visszavágás

NB II.
Várpalotai Bányász SK – CVSE-SWIETELS -
KY III. 9:9
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 2, Ölbei
Péter 1, dr. Németh Gábor 1, Simon
Fe renc – Ölbei Péter páros.
Sikerült pontot rabolni a jó erõkbõl álló
Bányásztól.
Hévíz SK – CVSE-SWIETELSKY III. 17:1
Lukács Balázs 1.

Az erõsen tartalékos csapatunkat legá -
zolta a jó erõkbõl álló hazai együttes.
NB III.
Gyõri Elektromos II. – CVSE-SWIETELSKY
IV. 15:3
Fehér László 1, Máthé Gyula 1, Bakonyi
Bertalan 1.
A hazaiak a legerõsebb felállásban ját-
szottak, így a vártnál nagyobb arány -
ban gyõztek.
CVSE-SWIETELSKY IV. – Soproni Turris SE
II. 12:6
Fehér László 3, Máthé Gyula 3, Bakonyi

Bertalan 3, Jakus Tamás 2, Bakonyi
Bertalan – Jakus Tamás páros.
Nagy küzdelemben, de magabiztosan
nyerte csapatunk a találkozót.
Turris SE Sopron II. – CVSE-SWIETELSKY
V. 9:9
Teket Attila 3, Tamás László 2, Szabó
Ferenc 1, Balázs Gyula 1, Teket Attila -
Tamás László, Szabó Ferenc – Balázs
Gyula páros.
A párosokat nyertük, viszont a végén
csak az egyik pontot sikerült elhozni.

»LT

Bajnoki mérkõzések
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Tankoljon jó minõséget jó áron!

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj



Sikeres frisstészta-gyártó családi vállalkozásunk 
celldömölki székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.

Szeptembertől ismét elindul a gyártás, ahova állandó alkalmazottaink
mellé új munkatársakat keresünk.

Várjuk élelmiszeripari végzettségű,
szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak,

villanyszerelő, vezérléstechnikai, automatizálási, 
mechatronikai, elektronikai jártassággal rendelkező érdeklődők,

takarítónő
illetve betanított munkások

jelentkezését, akik szeretnének egy megbízható cégnél dolgozni.
Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 ingyenes céges buszjárat
 tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás

Ha felkeltettük az érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését telefonon a
06-95-525-367-es telefonszámon, postai úton a Wewalka Kft. 9500 Celldömölk, Pápai u. 27.,

továbbá az m.szegedine@wewalka.hu e-mail címen

Az Antók
Nyomdaipari Kft.

lelkes, teherbíró munkatársakat keres
nyomdaipari segédmunkás pozícióba.

Feladatok:
gyártási feladatokban való részvétel
nyomdaipari termékek csomagolása
mûszakvezetõ/gépmester 
utasításainak maradéktalan betartása

Elvárások:
gépészeti ismeretek
terhelhetõség, jó állóképesség
precíz munkavégzés, megbízhatóság

Amit nyújtunk:
stabil vállalati háttér
hosszú távú, biztos munkahely

Jelentkezéséhez küldje el önéletrajzát 
a muszakvezeto@antok.hu címre. 
A munka részleteivel kapcsolatban 

a 06-95/525-275-ös telefonszámon érdeklõdhet
hétköznapokon 8-14 óra között. 

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
Barkács Faáru BoltBarkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Munkásbakancsok,
munkaruhák,
védõcipõk,
kesztyûk

Fa-Gyulától!
Prémium munkavédelmi cipõk raktárról

Maximális minõség-minimális ár.

Munkaruhák, mellények, védõfelszerelések.

Szemüvegek 15 féle típusban

Fûkasza arcvédõk, hámok, sisakok

Védõkesztyûk szuper minõségben!




