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

Lambéria, hajópadló
akció Fa-Gyulánál
NOVEMBER 15-IG!

Fenyõ lambéria 1590 Ft/m2-tõl
Hajópadló, ereszburkoló „C” 1590 Ft/ m2-tõl
Lambéria szuper minõség A/B 1990 Ft/m2

Több száz m2-es készlet, osztrák minõség

Lécek, deszkák, padlók, gerendák 
nagy választékban

Keményfa kerítéslécek kiváló minõségben
raktárról

Füstöléshez való zsákos keményfa
fûrészpor érkezett!

Akciós áraink 2016. november15-ig, 
ill. a készlet erejéig érvényesek.

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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November elején, Mindenszentekkor és
Halottak napján világszerte az elhuny-
takra emlékeznek, rokonokra, bará -
tokra, ismerõsökre. Magyar országon
szo kás ilyenkor visszatérni a gyökerek-
hez, felkeresni a távol élt családtagok
nyughelyeit is, egy-egy koszorúval
vagy virágcsokorral adózni az õsök tisz-
teletére. A Celldömölki Önkormányzat
is minden évben lerója kegyeletét a
település egykori vezetõi, rangos sze -
mélyei elõtt. 

Idén, október 28-án emlékeztek meg a
város vezetõi az elõdök elõtt az al -
sósági és a celldömölki temetõkben. A
város nevében Fehér László polgármes-
ter, Söptei Józsefné alpolgármester, Far -
kas Gábor jegyzõ, valamint Karádi Mi -
hály és Bakó László képviselõk koszorút
helyeztek el a celldömölki temetõben
dr. Gömbös Ferenc és dr. Gosztonyi Já -
nos egykori országgyûlési képviselõk
sírján. A kegyelet virágait helyezték el
Dala József járási tanácselnök és Tima
László volt alpolgármester és iskola-
igazgató nyughelyére. Koszorúval em-
lékeztek Limpár József tanácselnök-he-
lyettesre, megyei és városi képviselõre.

Gyertyagyújtással rótták le kegyele -
tüket Göttman Bódog csendõr alezre-
des, a város díszpolgárának sírjánál.
Koszorúval tisztelegtek Horváth Lajos is-
kolaigazgató és Piri Zoltán nyughelyé-
nél, valamint a Géfin és a Gáyer család
kriptáinál. 

Alsóságon a nemrégiben elhunyt Er -
délyi Antal részönkormányzat-vezetõ,
Gyõrffy László volt országgyûlési kép -
viselõ és Varga László Csaba alpol -
gármester nyughelye elõtt rótták le
kegyeletüket a városi képviselõk, vala-
mint koszorúval tisztelegtek Horváthné

Varga Margit volt oktatási közmûve -
lõdési szakreferens emléke elõtt.
A Celldömölki Önkormányzat, az Alsó -
ság-Izsákfai Részönkormányzat és a
történelmi egyházak képviselõi október
31-én, hétfõ este hat órakor tartottak
megemlékezést Mindenszentek alkal-
mából az alsósági katolikus templom-
ban. Ökumenikus istentisztelet kereté-
ben emlékeztek a világháborúk áldo -
zataira, az ’56-os hõsökre és a teme -
tõben nyugalomra helyezett minden el-
hunytra. A megemlékezés a szertartás
után a ravatalozó melletti II. világ há -
borús emlékmûnél folytatódott, ahol
Gyõri Elemér, az alsósági evangélikus
egyházközség felügyelõje tartott be -
szédet. Végül a résztvevõk koszorúkkal,
mécsesekkel tisztelegtek az áldozatok
emléke elõtt.

»NÉMETH N.

Elhunytakra emlékeztek…

Ostffyasszonyfán található Közép-Eu -
rópa egyik legnagyobb hadifogoly-
temetõje, mely egykor az Osztrák-
Magyar Monarchia egyik legnagyobb
Magyarországon felállított I. világhábo-
rús hadifogolytábora volt. 

A fogolytáborban, mûködése alatt
szerb, olasz, orosz és román hadifog-
lyok tízezrei fordultak meg. A 40-50000
fogoly befogadására alkalmas tábor
mára nyomtalanul eltûnt, lakóinak, fog-
lyainak emlékét a tábor egykori te -
metõje õrzi. 1989 óta minden évben
halottak napi megemlékezéssel, 1994-
tõl pedig tábori püspöki szentmisével
és ökumenikus igeliturgiával kísért ün-
nepségen emlékeznek a fogolytábor
egykori temetõjében nyugvó halottak-
ra, a háborúk áldozataira, és katonai
tiszteletadással emlékeznek a háború-
ból soha haza nem tért, idegen földben
nyugvó hõsökre és áldozatokra. Az ese-
ményre az idei évben november 5-én
került sor, melynek keretében vallási és

világi vezetõk közösen emlékeztek a vi-
lágháborúk mártírjaira. 
A megemlékezést vitéz lovag Szlama
József, az Ostffy asszonyfai Hadifogoly-
temetõ és Hadsírgondozó Egyesület
elnöke nyi totta köszöntõjével, majd dr.
Andor Fe renc nyugalmazott igazgató,
az egyesület tagja tartott beszédet. A
beszédeket püspöki szentmise és öku-
menikus igehirdetés követte. Bíró Lász -

ló püspök a kultúrák összeolvadásáról,
a halotti kultusz megváltozásáról prédi-
kált, vala mint a megemlékezések je -
len tõ sé gérõl, melyek a szolidaritást és
az együttérzést hivatottak erõsíteni. Az
ünnepélyes esemény dr. Kövér László,
a Magyar Országgyûlés elnökének szó-
noklatával folytatódott. „Ha lottak napja
nem a porladó hamvak, hanem az élõ
lelkek ünnepe” – kezdte ünnepi beszé -
dét az országgyûlés elnöke. Hozzátette,
a hadifogoly-teme tõkben pedig az élõ
lelkiismeret ünne pe is. A világháborús
emlékmûvek Eu rópa önpusztításának
állítanak emléket, így próbálva hatni a
kontinens élõ lelkiismeretére. Az em-
lékbeszéd után ünnepélyes koszorúzás
következett, a jelenlévõ politikai veze -
tõk, képviselõk, a magyar rend- és hon -
védelmi szervek, a környezõ települé-
sek önkormányzatai, valamint az egyéb
intézmények és civil szervezetek az
emlékezés virágaival tisztelegtek az I.
világháború hõsei és áldozatai elõtt.

»NN

Halottak napi megemlékezés a hadifogoly-temetõben



Az elmúlt héten ismét sor került a
Celldömölki Vasutas Szakszervezet
Nyug díjas Csoportjának éves tag gyû -
lésére. A találkozón az elmúlt esztendõ
szakmai és gazdasági beszámolója
mellett ismét a nyugdíjasokat érintõ
aktualitások, célok kerültek terítékre.

Október 27-én a Városházán gyûltek
össze Celldömölkrõl és a környezõ
településekrõl a Vasutas Szakszervezet
Nyugdíjas Csoportjának tagjai éves
hivatalos taggyûlésükre. A találkozón
részt vett többek között Horváth Csaba,
a VSZ szervezetpolitikai alelnöke, Né -
meth Tamás, a VSZ Szombathelyi terü -
leti képviseletének vezetõje, valamint
Gyõri István, a Vasutasok Szakszer ve -
zete Országos Nyugdíjas szerveze tének
ügyvezetõje. A napirendi pontok elfo -
ga dása után a jelenlévõk egy perces
néma felállással emlékeztek meg az
idei évben elhunyt tíz szakszervezeti
tagtársukról, így a közelmúltban, 103.
életévében elhunyt Vargyas László -

néról is, aki 1962. óta volt tagja a szer-
vezetnek. A tiszteletadás után Szuchy
Antal területi képviselõ nyitotta meg a
gyûlést, majd Celldömölk képviseleté-
ben Fehér László polgármester köszön-
tötte a megjelenteket. Hangsúlyozta,
az egykori vasutas város számára fon-
tos, hogy fenntartsa hírnevét, mint or-
szágos vasúti csomópont, így az is
kiemelt jelentõségû, hogy támogassa a
vasutas szakszervezeteket. Ezt köve -
tõen Árbócz Györgyné, a Vasutas Szak -
szervezet Nyugdíjas Csoportjának elnö-
ke számolt be az elmúlt év ese -
ményeirõl. A tájékoztatóban kiemelte,
a magyar lakosság 30%-a nyugdíjas, a
vasutasok száma a 120 ezer fõhöz kö-
zelít, akiknek határozott fellépése és
szolidaritása mindig is kivívta a társa-
dalom elismerését és megbecsülését.
Ennek ellenére országos viszonylatban
nézve a szociális ellátások köre egyre
szûkül, ami fõként az idõseket, nyugdí-
jasokat hozza kiszolgáltatott helyzetbe,
ez pedig nagy kihívások elé állítja az

érdekvédelmi szervezeteket. A cso -
port vezetõ hangsúlyozta, mivel a
nyug díjasok számára alapvetõ életfel-
tétel a nyugdíj, ezért fontos volna,
hogy a társadalom ezen rétege is ré-
szesüljön a gazdasági növekedésbõl,
ne csak a megszorításokból. A nyugdí-
jasok számára is fontos volna, hogy jut-
tatásaik az Európai Uniós átlaghoz kö-
zelítsenek, hogy nyugdíjuk elérje a
mindenkori magyar átlagkeresetet, va-
lamint továbbra is a szervezet kiemelt
törekvései közé tartozik a 13. havi
nyug díj visszaállítása. A nyugdíjas szak-
szervezetek együttes politikai céljainak
ismertetése mellett természetesen sor
került az elmúlt év fontosabb esemé-
nyeinek, tanfolyamainak, képzéseinek,
rendezvényeinek beszámolójára, vala-
mint az egészségügyi helyzet részletes
tájékoztatójára is. A találkozó ezt
követõen az elmúlt év gazdasági be -
számolójával, majd a résztvevõ ve -
zetõk felszólalásaival, kiegészítéseivel
folytatódott. »NN
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Szakszervezeti taggyûlésen a nyugdíjas vasutasok

Az elmúlt hetekhez, hónapokhoz ha-
sonlóan most is folyamatosan dolgoz-
nak a Városgondnokság munkatársai a
közterek, parkok tisztaságán, rendbe -
tételén. Az õsz beálltával a legfonto-
sabb feladat a lehullott falevelek
össze gyûjtése és elszállítása, de emel -
lett is bõven akad feladat a városban.

– A Városgondnokság már szeptember
közepén elkezdte az õszi munkákat –
tájékoztatott Finta Zoltánné, a Város -
gondnokság igazgatója. – Közel 4000 tõ
árvácska, valamint több tízezer tulipán-
hagyma került kiültetésre az elmúlt
idõszakban. Most van szezonja a zöld-
növények ültetésének is, kb. 40-50 db
tuját és 150 rózsatövet helyeztünk el
városszerte, fõként a Városháza mellet-
ti területen, ahol egy kisebb park kiala-
kítása zajlik jelenleg is. Megkezdtük a
fák és bokrok nyesését, valamint a fa-
kivágásokat is az önkormányzati tûz -
oltóság közremûködésével, akik a ve-
szélyes, illetve magas fák eltávolításá-
ban vannak segítségünkre. Finta Zol -
tánné, a Városgondnokság vezetõje el-
mondta, nagy problémát jelent szá-
mukra a lehullott falevelek folyamatos
eltakarítása, hiszen kis létszámú mun-
katárssal tudnak csak dolgozni, így ez-
úton is kérik a lakosság türelmét és se-

gítségét. Mindeközben a START köz-
munkaprogram négy eleme október
31-én befejezõdött, egy eleme maradt
vissza, mely február 28-ig tart még. Ez
a belvízzel kapcsolatos elem, melynek
célja a csatornák és vízelvezetõárkok
tisztítása. November 1-én indult továb-
bá a téli közfoglalkoztatás, 14 fõ fog -
lalkoztatásával. Az egyéb õszi mun kák
mellett elkezdõdött a város téli esítése
is, így például a szökõkutak befedése
és fagyvédelme, de a Város gondnokság
egyéb tekintetekben is felkészült a
szélsõséges idõjárási viszo nyokra.
– A kedvezõ õszi idõjárás miatt jelenleg
is több területen van még szükség a fû
nyírására, ugyanakkor ha ezek a
munkálatok befejezõdnek, akkor felké-
szítjük a gépeket a téli munkákra: fel-

szereljük a hótolókat, sószórókat. A kör-
nyezetbarát útszórósót az idei évben 21
tonna mennyiségben rendeltük meg. A
Városgondnokság a nagy mennyiségû
hó eltakarításának esetére egy helyi
vállalkozóval kötött szer zõdést. Az igaz-
gató elmondta azt is, hogy az idei év-
ben régi, elavult fények helyett új kará-
csonyi díszvilágítást kap majd a város.
Az új fénydíszek és a csatlakozók cseré-
je egy csaknem 5 millió forintos beru-
házás, melyet a Vá rosgondnokság saját
költségve tésébõl finanszíroz. Hama -
rosan már a lakosság is szemrevételez-
heti a város ünnepi fényeit, hiszen
elõreláthatóan advent elsõ vasárnapjá-
ig, november 27-ig már felkerülnek az
új karácsonyi füzérek.

»NÉMETH N.

A téli fagyveszélyre is készül már a Városgondnokság

Felhívás
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Csoportja értesít
minden kedves érdek lõdõt, hogy 

karácsonyi ünnepségét 2016. december 16-án (pénteken) 
15 órai kezdettel tartja a mûvelõdési központ galériáján. 

Belépõdíj: 1500 Ft. Jelentkezni: november 20-ig lehet a Hámán Kató u. 2.
alatti iro da helyi sé günkben hétfõ, szerda és csü törtöki napokon délelõtt. 
A rendezvényen a zenét Papp Zoltán szolgáltatja, közremû köd nek a Városi
Óvoda óvodásai. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

»HOLPERT JENÕNÉ CSOPORTTITKÁR
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A szélsõségesre forduló idõjárási
viszonyokra történõ megelõzési és vé-
dekezési feladatokról tartott koordiná-
ciós értekezletet a Sárvári Katasztrófa -
védelmi Kirendeltség és a Helyi Vé -
delmi Bizottság. A találkozón hangsú-
lyozták, hogy a kritikus helyzetek meg-
oldásában elengedhetetlen az együtt -
mûködés, épp ezért a Védelmi Bizott -
ság elsõdleges célja, hogy a hivatásos
szerveket felkészítsék a tél okozta
problémákra.

A közeledõ téli idõjárás miatti
rendkívüli helyzetekre történõ fel -
készülési, megelõzési és védekezési
feladatokról tartott koordinációs érte-

kezletet október 27-én a Sárvári Ka -
tasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Helyi Védelmi Bizottság. Az összehan-
golt felkészülés elengedhetetlen eb -
ben az idõszakban, hiszen eredményes
munkavégzés csak ennek fejében le-
hetséges. Kovács Imre polgári védelmi
felügyelõ kiemelte, a helyi védelmi
bizottságnak a téli idõszakban kiemelt
figyelmet kell fordítania a krónikus
betegekre, az idõs emberekre, a vá-
randós kismamákra, a szociálisan hát -
rányos helyzetben levõkre. A védelmi
bizottság elsõdleges célja, hogy a hiva-
tásos szerveket felkészítsék a tél okoz-
ta problémákra. A télre való teljes fel-
készüléshez hozzátartozik, hogy a köz-

lekedés, az egészségügyi ellátás, az
energiaellátás a rendkívüli körülmé-
nyek között is biztosított legyen, kezel-
jék a szociális problémákat, és veszély-
helyzetben is legyen gyors segítség. A
rendkívüli hideg vagy hó esetén szük -
séges védekezésrõl, a téli idõjárási kö-
rülményekre való felkészülés részle -
teirõl, a helyi védelmi bizottságban
résztvevõ együttmûködõk és az általuk
koordinált szervezetek képviselõi szá-
moltak be. A közös munkában a lakos-
ságra is számítanak, hiszen a házak
elõtti járdák takarítása és síkosság
mentesítése továbbra is a tulajdonosok
feladata.

»NÉMETH N.

A rendkívüli helyzetekre is készül a védelmi bizottság

A piac és környéke felújításának szán-
déka évek óta szerepel a képviselõ-
testület tervei között. Idén januárban a
mûvelõdési központban tartott köz -
meg hallgatáson hatalmas érdeklõdés
kísérte a piacra és környékére vonat-
kozó felújítási, átépítési tervek bemu-
tatását. 

A Vasivíz Zrt. jelezte az önkormányzat-
nak, hogy idén, a bérleti díj terhére
elvégzi a közmûcserét. A munkák be-
fejezését november közepére ígérték.
Addig is hétfõn, kedden és szerdán
dolgoznak teljes kapacitással, míg a

hét többi napján a Koptik Odó utca
érintett szakaszán átengedik a mi ni -
mális átmenõ forgalmat. A piac terü -
letén a fedett üzletsor elõtti szakaszon
is lesz közmûcsere, amihez a rögzített
asztalokat el kell távolítani, miközben
az üzletek nyitva tartását biztosítani
kell. A beruházás 17 millió forintba
kerül, a megrendelõ az önkormányzat,
a kivitelezõ a Vasivíz Zrt. Amennyiben
az önkormányzat által benyújtott pá-
lyázatot nyertesnek hirdetik ki, a most
megkezdett munka meggyorsíthatja a
piac és környéke rekonstrukcióját. 

»LA

Közmûcsere a piacon

1956. november 4-én hajnalban indult
meg a szovjet hadsereg magyarországi
inváziója, aminek célja a forradalom le-
verése, a szocialista blokkból kilépni
szándékozó, Nagy Imre vezette kor-
mány megdöntése és a demokratikus
rendszer felszámolása volt. A követ -
kezõ napokban a világ felháborodva,
ám tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek
páncélosaikkal megszállják Magyar -
ország városait, lefegyverzik hadsere-
gét, és hatalomra juttatják Kádár János
Munkás-Paraszt Forradalmi Kormányát.

A forradalom leverésének eseményeire
emlékezett Celldömölkön november 5-
én az 1956-os Szövetség helyi tagoza-
ta, a Kemenesaljai Trianon Társaság és
a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör
celldömölki tagozata. Az eseményen a
résztvevõk az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatai elõtt tiszteleg-

tek. A forradalom leverésének 60. év-
fordulója alkalmából tartott megemlé-
kezésen ünnepélyes beszédet mondott
Lehner Ferenc, az ’56-os Szö vet ség or-
szágos elnökségi tagja. Lehner Ferenc
szónoklatában hangsúlyozta, igaz, hogy
a forradalom 1956-ban tört ki, viszont
annak csírája már sokkal korábban
megszületett, az 1945-tõl 1956-ig tartó
titkos ellenállás formájában. Kiemelte,
tisztelettel kell adózni azoknak az ál -
dozatoknak az emléke elõtt, akik 60

évvel ezelõtt a ma élõk szabadságáért
és sokkal magasabb életszínvonaláért
emelték fel szavukat. Lehner Ferenc
megjegyezte, a mai társadalomra u -
gyan olyan fenyegetést jelent a globali-
záció, mint egykor maga a bolseviz-
mus. A szónoklat után Bartha István
szavalt verset, majd Heim Géza, a Ke -
menesaljai Trianon Társaság elnöke
vet te át a szót, aki beszédében felidéz-
te ’56 októberének és novemberének
celldömölki, kemenesaljai eseményeit,
megemlékezve azokról a helyi hõ -
sökrõl, akiknek nevét ma is õrzi az em-
lékparkban felállított kopjafa, külön ki-
emelve Koloszár Zoltán életáldozatát. A
múltidézés az emlékmû ünnepélyes ko-
szorúzásával zárult, a jelenlévõ szerve-
zetek, pártok és intézmények képvi -
selõi a kegyelet virágaival tisztelegtek
az ’56-os forradalom eseményei és hõ -
sei elõtt. »NÉMETH NÓRA

Gyásznap az ’56-os hõsök tiszteletére



Idén is átadásra került az Év Vállal -
kozója-díj Vas megyében. Orbán László
neve sokak számára ismerõs, vele be-
szélgettünk Merseváton, a Merse
Amigo Növénytermesztõ és feldolgozó
Bt. telephelyén.

»Mindenekelõtt gratulálunk ehhez a ki-
tüntetéshez! Hogy érezted magad,
amikor értesítettek a díjról?
– Nagyon örültem, amikor Szárnyas
János, a VOSZ elnöke felhívott augusz-
tus végén, hogy megkaptam az év
növénytermesztõje elismerést. És egy
kicsit meglepõdtem, hiszen úgy gon-
doltam, a mi vállalkozásunk viszonylag
kicsi. Azt tudtam, hogy Marics Sán -
dorné jelölt erre a címre még augusz-
tus elején. Akkor kellett írnunk egy pá-
lyázatot, amiben bemutattuk a vállal-
kozást.
»Vállalkozásod igazi családi vállalkozás,
hiszen mondhatjuk, hogy az egész csa-
ládod részt vesz benne. Beszélgessünk
egy kicsit a kezdetekrõl! Mióta foglal-
kozol növénytermesztéssel?
– 15 éve kezdtem növény-, azon belül
zöldségtermesztéssel foglalkozni õster -
me lõként, elõször saját területen, majd
egyre nagyobb és nagyobb területet
bérelve bõvítettem a vállalkozást.
Igye keztem folyamatosan növelni a fó-
liasátrak számát, ahol paprika-, illetve
paradicsompalántákat nevelünk. Ké -
sõbb egy ezer négyzetméteres üveg-

házat vásároltam, hogy nagyobb he-
lyünk legyen. 2006-ban feleségemmel,
Orsival létrehoztuk a Merse Amigo Nö -
vénytermesztõ és Feldolgozó Bt.-t, ami
folyamatosan fejlõdött: mindig újabb
és újabb ötletek merültek fel, amiket
igyekeztünk megvalósítani. Emellett
párhuzamosan 2002-tõl a családdal el-
indítottuk a zöldség- és gyümölcs kis-
és nagykereskedésünket: egy üzletünk
van Celldömölkön és 7-8 faluba szállí-
tunk zöldséget és gyümölcsöt a ve-
gyesboltokba. Nagyon sokat köszönhe-
tek a családomnak, hiszen nélkülük
nem jutottam volna el idáig.
»Zöldségfeldolgozással is foglalkoztok.
Hogyan született meg ennek az ötlete?
– Sokat gondolkodtunk azon, hogy ho-
gyan adhatnánk még többet, amikor
zöldségeket szállítunk az üzemi kony-
hákra. Aztán jött az ötlet, hogy kony-
hakész zöldségeket szállítsunk. Az el-
gondolást tett követte, és most már
szállodai konyhák, büfék, közüzemi
me legkonyhák rendelnek tõlünk há-
mozott, tisztított, igény szerint szele-
telt, vákuum-technológiával csomagolt
termékeket. A zöldségek feldolgozása
szinte teljes egészében kézzel történik,

a minõségmegõrzés érdekében. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy egyre na-
gyobb erre az igény: Vas, Veszprém
megye mellett Gyõr-Moson-Sopron
me gyébe is szállítunk. 
»Miközben folyamatosan bõvült a te-
vékenységek köre, ez egyre többféle
ismeretet, tudást igényelt. Mikor volt
idõd tanulni?
– Valóban nagyon szerteágazó tudásra
van szükség, ennyiféle tevékenység
megszervezésénél, elvégzésénél. Fo -
lya matosan tanultam és tanulok: hi-
szen minden feladathoz újabb és újabb
ismeret és végzettség kell. Az évek
során kereskedõ-boltvezetõ, zöldség-

gyümölcstermesztõ szakképesítést és C
kategóriás jogosítványt is szereztem.
Úgy gondolom, hogy szerencsés va-
gyok, mert jó csapat vesz körül: a mun-
katársaim, a családom mind nagyszerû
emberek, akikkel jó együtt dolgozni.
Még egyszer gratulálunk a díjhoz, to-
vábbi szép sikereket kívánunk!

»BL

Orbán László lett az év vállalkozója
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A forradalom évfordulóján, október 23-
án töltötte be életének 90. évét
Pleiveisz Márton. A város nevében Szücs
Andrea aljegyzõ köszöntötte az ünne-
peltet, aki családja körében töltötte ezt
a jeles ünnepet. 

Pleiveisz Márton Devecserben szüle-
tett, és 19 éves koráig ott is élt – akkor
azonban elérte a második világégés az
õ korosztályát is. Fiatalok lévén kato-
nák még nem lehettek, így levente-
ként vonultak be a németek szolgá -
latára. Szanitécként, a lõszerutánpótlás
szállítójaként ténykedett. A kormányzó
a kiugrási kísérlet elõtt idõsebb le ven -
tékbõl szerveztette meg a Szent
László-hadosztályt, melynek kulcssze-
repe lett volna Magyarország háború-
ból való kilépésében. Aztán… másképp
alakult minden… Pleiviesz Mártonék
Tüskeváron állomásoztak, majd a nyu -
gati határ felé indították õket, de õ két

helybéli társával jobbnak vélte, ha ha-
zafelé indul. Megszöktek és Deve -
cserbe tértek vissza. Azonnal kaptak
feladatot: 19 holttestet kellett eltemet-
niük. Minden szükséges felszerelést –
csizmát, kesztyût és megfelelõ meny -
nyi ségû pálinkát – a rendelkezésükre
bocsátottak ehhez a szörnyû munká-
hoz, de többen még így sem tudták el-
viselni… A háború után Pleiveisz Már -
ton Várpalotára került, a bányában
dolgozott. Szobafestõi pályafutását
1947-ben kezdte meg: híres épülete-
ken dolgozott, pl. a Nyugati pályaudvar
felújításában is részt vett. Közben be-
kapcsolódott a munkásmozgalomba,
belépett a szociáldemokrata pártba,
személyesen ismerte Marosán Györ -
gyöt is. Pesten ismerkedett meg azzal
a celli lánnyal, akivel aztán 1949-ben
hivatalosan is összekötötte az életét.
Az 1956-os forradalom Sztálinvárosból
hazafelé tartva érte: Kõbánya-felsõn

szállt le a veszteglõ szerelvényrõl, si-
keresen hazajutott Angyalföldre. Négy
gyermekükkel 1968-ban költöztek ha-
za, Celldömölkre: Marci bácsi fele sé -
gében túl erõs volt a honvágy. A há-
zaspár 63 évet töltött együtt. Marci bá-
csi 30 éve nyugdíjas. Mivel köztudo-
másúan Fradi-drukker, Fradi-tortával
köszöntötték a 90 éves ünnepeltet.

»GYI

A 90 éves Pleiveisz Mártont köszöntötték

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Vasi Építészeti Biennálét, 17 építész 30
alkotásával. A kiállítást október 3-án
Celldömölkön is megnyitották.

A Vas Megyei Építész Kamara 2005-ben
döntött úgy, hogy kiállítás ke retében
igyekszik megõrizni és a laikusok
számára is hozzáférhetõvé, megis mer -
hetõvé tenni a vasi építé szek, bel sõ -
építészek és tájépítészek alkotásait. Az
építészetre jellemzõ ugyan is, hogy
komp lett hagyatékok vesznek el, amik
megérdemelnék a megõrzést. „Az ötlet
megszületése óta azonban mindössze
két alkalommal kerülhetett sor a bien-
náléra. A gazdasági recesszió idején
ugyanis kevesebb megrendeléshez ju-
tottak az építészek, azért nem szület-
hetett annyi figyelemre méltó alkotás,
amivel érdemes lett volna a közönség
elé állni” – indokolta az építész kamara
elnöke, Ábrahám Ferenc a tárlat celldö-
mölki megnyitóján, hogy miért kellett
hét évet várni az újabb biennáléra. A
kiállítás nem titkolt célja, hogy a me-
gyehatáron túl is megismerhessék a
majdani beruházók a vasi építészek
munkásságát. Családi ház, társasház, a
csánigi katolikus temp lom, a Brenner-
iskola, a szombathelyi református
temp lom, az Agora Savaria mozi belsõ
árkádjának kiala kítása, az õriszentpéteri

pajta újragondolása – csak néhány az
elmúlt évek jelentõs Vas megyei építé-
szeti alkotásai közül. „És természetesen
szerepelnek a tablókon celldömölki al -
kotások is, mint a mû em léki értékû, ba-
rokk hangulatú Joachim ház, valamint a
Kossuth utcai saroképület is” – emelte
ki megnyitóbeszédében Fehér László
polgármester, hozzátéve, hogy mind-
ezeken kívül szerencsére az elmúlt
években több építészeti kuriózummal is
gazdagodott a város, így a monu men -
tális, változatos tömeg képzésû Város -

házával, valamint a szintén építészeti
díjban részesült Vulkán park épületével.
November 3-án a celldömölki Város -
házán lelt tehát ideiglenes otthonra a
Vasi Építészeti Biennálé. A tablókra fel-
kerültek a fotók és a legfon tosabb
tudnivalók az épületekrõl, léte sít mé -
nyekrõl. Összesen 17 építész 30 alkotá-
sa látható a kiállításon, melynek elsõ
megnyitójára október 13-án Kõ sze gen
került sor, és melynek anya ga a ké -
sõbbiekben a megye több településén
is látható lesz. »NÉMETH N.

Megérkezett Celldömölkre a Vasi Építészeti Biennálé
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Anyakönyvi hírek 

Celldömölk Születés: Mórocz Róbert
és Kalmár Zsuzsanna fia: Zalán Zol -
tán, Szekeres Zoltán és Csenár Vik -
tó ria leánya: Jázmin, Tarczi Zoltán
és Németh Mónika leánya: Lizett,
Vas Ferenc és Smidéliusz Mónika
Katalin fia: Benedek. Halálozás:
Gei ger Ru dolf György, Horváth Er -
nõné sz. Haj du Lenke, Tamás Mária
Ilona, Kurucz János, Orosz Miklósné
sz. Keresztény Magdolna, Bebesi
Józsefné sz. Fe renczi Ida, Kiss Lajos,
Horváth Ká roly, Fábián Istvánné sz.
Tóth Anna, Süle Árpádné sz. So -
mogyi Irén. Boba Születés: Horváth
Tamás és Bö decs Zsuzsanna fia:
Sámuel. János háza Halálozás: Var -
gyai Ist ván, Böröcz Ilona. Mersevát
Szü letés: Gyõr vári István és Nagy
Ka talin fia: Dániel. Kemenesmagasi
Születés: Gyalogh Mátyás és Páli
Annamária fia: Má tyás. Szergény
Halálozás: Péter József. Kenyeri
Születés: Csóka József Attila és Mol -
nár Eszter fia: Gergely. Vönöck Ha -
lál ozás: Varga Lajos.

A Halloween jegyében kínált szórakoz-
tató programokat a Jufa kemping vasár-
nap délután a látogatók számára. A ren-
dezvény keretében játékok, kézmûves
foglalkozások, valamint zenés-táncos
mûsorok várták az érdeklõdõket.

Számos programot kínált az idei évben
a város a Mindenszentek és a Hallo -
ween jegyében. A sorból természete-
sen a Jufa sem maradhatott ki, a szál -
loda kempingjében a szervezõk nem
csak gyermekek, de a felnõttek számá-
ra is izgalmas programokkal készültek.
Október 30-án, vasárnap délután kira-
kodóvásár várta a látogatókat, ahol
helyi kereskedõk kínálták portékáikat,
mézeket, szörpöket, sajtokat és egyéb
házi készítésû termékeket, díszeket és
ékszereket. A gyermekek szá mára kéz -
mûves foglalkozásokkal készültek, a
Halloweenhez kapcsolódva természete-
sen a tökfaragás volt a legnépszerûbb
program, mely során egészen egyedi
megoldású töklámpások is születtek.
Mindeközben folya matosan volt lehe -
tõség lovaglásra, illetve lovaskocsiká-
zásra, valamint az íjászat fortélyait is
elsajátíthatták az érdek lõdõk. Hogy a

hûvös idõ se szegje a látogatók kedvét,
sült gesztenyével, forralt borral, meleg
teával és punccsal kínálták a vendége-
ket. A délután egy kis kulturális progra-
mot is tartogatott, a hagyományõrzõ
mûsorról a Kemenes alja Néptánccsoport
gondoskodott. A vasárnap délutáni
Halloween party népszerûnek bizonyult
a szállóvendégek és a helyi lakosok kö-
rében egyaránt, sokan vettek részt a
vásáron és a programokon, ahol kicsik
és nagyok, fiatalok és idõsek együtt
szórakozhattak, mulathattak.

Halloween-party Celldömölkön is

Az Amerikából eredõ Halloween-ünnep
tradicionális szimbóluma és legfonto-
sabb kelléke a belsejében mécsessel
világító töklámpás. Az õsi babona sze-
rint ezzel tartották távol a termést
tönkretevõ gonosz szellemeket. Ehhez a
hagyományhoz kapcsolódóan a Média
Téka Könyvesbolt és Reklámstúdió min -
den évben töklámpás készítõ versenyt
hirdet. Idén október 28-án délután vár-
ták töklámpás faragásra a gyerekeket
szüleikkel, az elkészült alkotások között
szépségversenyt is indítottak.

Az idei évi rendezvény már a nyolcadik
volt, résztvevõi közt voltak állandó
visszatérõk, de pár új tag is akadt. A
mintegy húszfõs csapat tagjai kisebb
és nagyobb töklámpásokat egyaránt
készítettek, ám aki ehhez nem érzett
kedvet, az sem maradt alkotómunka
nélkül, hiszen befõttes üvegek „felöl-
töztetésére, csinosítására” is lehetõ -
ségük nyílt papír, filc, olló, ragasztó,
némi drót és kötözõ anyag segítségé-
vel. Ezen kívül papír Halloween-álarcot
is lehetett készíteni, vagy éppen szí-
nezni. A jól sikerült produktumokat ki-
világították, és kiállították a Média

Téka elõtt, hogy minden járókelõ lássa:
itt bizony rossz szellemek elûzésérõl
van szó. Az elkészült alkotások szép-
ségverseny keretében mérettettek
meg, a legöt letesebb töklámpás
készítõi díjazásban részesültek. A zsûri
döntését követõen minden résztvevõ
kapott könyvjelzõt, a nyertesek pedig
könyvutalvánnyal és ördöglakattal gaz-
dagodtak. Az ered mény hirdetés és a
kellõ sötétség beállta után felragyogtak
a szebbnél szebb lámpások, és útjára
indult a töklámpás felvonulás, melyhez
az idõ járás is kegyes volt, így a kelle-
mes séta után mindenki azzal a jólesõ
érzéssel távozott, hogy: jövõre, veletek,
ugyanitt…

»REINER A.

Tökfaragás, lámpás túra és szépségverseny

Örömzene Fegyával

Jávori Ferenc „Fegya” ér de mes mû -
vész lesz a vendége a Cse lekvõ Ösz-
szefogással 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, zene szerzõje és énekese
Fehér Lász ló polgármesterrel, az
egyesület elnökével be szél get. A
Kossuth-díjas elõadó mû vész a klez-
mer 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 möl kön tapsolhatunk neki. A
programra a belépés ingyenes.
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Idén is megtartotta immár hagyo má -
nyosnak nevezhetõ õszi táborát a Ke -
menes Vulkánpark. Habár a szünidõ
rövid idõtartama miatt a tábor is csak
háromnaposra rövidült a 2016-os év-
ben, ez azonban nem ejtett csorbát a
gyermekek lelkesedésén, ezúttal is
szép számmal jelentkeztek az egész
napos foglalkozásokra. Az idei tábor az
õsz és az õszi termések témája köré
épült. A gyerekek különféle kézmûves
foglalkozások keretében szerezhettek
bõvebb ismereteket a természet kínál-
ta anyagokról, illetve azok felhasz -
nálási területeirõl. Volt lehetõség ter-
mészetes anyagokkal való festészetre,
növényszövésre, valamint mindenki
elkészíthette saját kitûzõjét is. A kisdi-
ákok a hét során kirándulást tettek a
Ság hegyen, melynek keretében elõ -
adást hallhattak a tanúhegyek keletke -
zésérõl, a Ság hegy kialakulásának tör -
ténetérõl, kõzeteirõl és egyéb különle -
gességeirõl. A programok közül termé-

szetesen nem maradhatott ki a tavalyi
év slágere, a tökfaragás sem.

Ahogy azt a Vulkánpark igazgatója,
Söptei Eszter elmondta, a Vulkánpark
nem csak a táborai útján, és fõként
nem csak a gyermekek számára sze-
retne környezettudatos programokat
kínálni, épp ezért az idei évben csatla-
kozott az intézmény az Európai Hulla -
dékcsökkentési Héthez. Ennek kereté-
ben november 26-án szombaton 10
órától családi napot tart a látogatóköz-
pont, mely a Vulkánpark évbúcsúztató-
ja is lesz egyben, hiszen ez az utolsó
hétvége, mikor még nyitva áll az intéz-
mény a látogatók számára a kö zeledõ
téli szezon elõtt. A családi nap folya-
mán sor kerül majd ruhabörzére, work -
shopra és különféle karácsonyi díszek
készítésére is, természetesen az újra-
hasznosítás jegyében. Hiszen a háztar -
tásban és a ház körül keletkezõ hulla-
dék hasznosítása nem csak a sze lektív

gyûjtés és ipari újrahasznosítás során
történhet. Kreatív ötlettel, mû vészi
érzékkel a „szemétbõl” akár hasz nálati
tárgy vagy dísztárgy is készülhet. Szin -
tén az akcióhoz kapcsolódva pályázatot
is hirdet a Vulkánpark, november 23-ig
várja azokat a karácsonyfadíszeket, ün-
nepi képeslapokat, melyek a környe-
zettudatosság és az újrahasznosítás
jegyében készülnek. A pályamunkák-
ból a családi nap keretében kiállítás is
nyílik, az alkotásokat pedig szakmai
zsûri értékeli majd. Szintén a hulladék-
csökkentés jegyében, nem tárgyakkal,
hanem élményekkel díjazzák a készí -
tõket, akik értékes belépõje gyeket
nyerhetnek különféle intézményekbe
és rendezvényekre. A családi nappal és
a pályázattal kapcsolatos további infor-
mációkról a látogatóközpont honlap-
ján, telefonon illetve személyesen a
Vulkánparkban tájéko zód hatnak az ér -
deklõdõk.

»NN

Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület és a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár szervezésében
Celldömölk Város Önkormányzata tá-
mogatásával idén is felgyúlnak a város
adventi koszorújának gyertyái a Szent -
háromság téren. 
Az ünnepi mû so rokban fellépnek a he-
lyi óvodások, általános és középiskolás
diákok, a Ke menesaljai Mûvelõdési
Köz pont és Könyvtár mûvészeti cso -
portjai, az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendékei és taná-
rai, a Soltis Lajos Színház tagjai, a
Kemenesalja Néptánccsoport, a Liszt
Ferenc Ve gyes kar és a Tücsök Báb cso -
port. Min den alkalommal a tör ténelmi
egy házak kép viselõi ünnepi gondolata-
ikkal és igehirdetéssel teszik teljessé az
adventi várakozást. A város veze tõi
köszöntõt és jókívánságokat monda-
nak. 
Az Együtt Celldömölk Váro sért
Egyesület tagjai forralt borral, teával,
pogácsával és süteménnyel kí nálják a
vendégeket. 

Az elsõ gyertya lángja november 26-án
16 órakor lobban fel az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola nö -
ven dékei és tanárai mûsora kísé re té -
ben. Közremûködnek továbbá a Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gim názium
versmondói. 

December 3-án Mikulás napját is kö-
szönti a második gyertyagyújtás. Fel lép -
nek a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola diákjai és a Városi Óvoda óvodá-
sai valamint a Soltis Lajos Szín ház. A
program közben megérkezik a Mikulás
is. Az ezt követõ Mikulás partin Radányi
Károly szórakoztatja a közönséget. 

December 10-én, a harmadik gyertya
fényénél a Celldömölki Városi Általános
Iskola diákjai szerepelnek. 

A Liszt Fe renc Vegyeskar, a
Kemenesalja Nép tánccsoport táncosai,
a Soltis Lajos Színház valamint a Tücsök
Bábcsoport december 17-én, az
elõzõekhez hasonlóan, szintén 16 óra-

kor a negyedik gyertya meggyújtása-
kor kívánnak áldott ünnepeket. 
Ugyancsak december 17-én, szom -
baton 19.00 órakor kezdõdik az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület által
szervezett, immár hagyományossá vált
karácsonyi jótékonysági hangverseny,
melyen idén a Prima Prissima Díjas
Budapest Klezmer Band szerepel. 
A jótékonysági hangverseny bevételét
idén is a celldömölki Mentõ állomás
számára ajánlja fel az egyesület,
ezáltal is növelve a lehetõségét annak,
hogy a város minél elõbb sür gõsségi
mentõautóhoz jusson. Ezt a célt támo-
gatja a rendezvényeken az adományok
gyûjtése is. Kérik ezért a lakosságot,
cégeket és civileket egyaránt, hogy mi-
nél többen vegyenek részt az adventi
gyertyagyújtásokon és a jótékonysági
koncerten. A zene által lélekben is kö-
zelebb jutnak a kará csony bensõséges
hangulatához, egy úttal egy nagyon
fontos ügyet szol gál nak vele: a sür gõs -
ségi mentõ ugyan is régi hiányt hivatott
pótolni. 
A szervezõk mindenkit hívnak és vár-
nak – legyünk együtt szeretetben és
békességben az adventi várakozásban!

Õszi programok a Vulkánparkból

Ünnepi hétvégék adventban
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A protestáns egyházak 2017. október
31-én ünnepelték a reformáció 500.
évfordulóját. Azt, hogy Luther Márton
öt évszázaddal ezelõtt ezen a napon
szegezte ki 95 tételét a wittenbergi
vártemplom kapujára, és ezzel elindí-
totta a keresztyén hitet megújító mun-
káját, amely azonban nem csak az
egyházon belül érezteti mind a mai na-
pig hatását. 

Természetesen elsõsorban a vallásos
ember számára jelent sokat a négy
reformátori alapelv, melyekbõl most az
elsõt emelném ki: Sola Scriptura, azaz
egyedül a Szentírás. Luther az Istennel
való kapcsolat, az Isten dolgairól való
gondolkodás alapjául a Bibliát, Isten
igéjét állította. A keresztyén embernek
a hit kérdéseiben nem máson, mint az
Isten szaván kell tájékozódnia, de ez
segíti a helyes döntésekben a hétköz-
napi élet során is. A Szentírás fontos -
ságának elõtérbe helyezése valóban
nagy eredmény, melyet maga Ferenc
pápa is elismert, amikor arról beszélt,
hogy Lut her Márton a katolikus egyhá-
zon belül is segített „központi jelleget
adni a Szentírásnak” (http://mno.hu/
kulfold/ferenc-papa-elismer te-a-re-
formacio-kedvezo-hatasait-1369218
Luther és reformátor társai szerint fon-
tos, hogy amikor Isten dolgai elõ -
kerülnek, akkor ne más hon nan, hanem
az Õ igéjébõl keressük kérdéseinkre a
válaszokat. Lehet egy-egy betegség
kapcsán az internetet vagy éppen a
szomszédot és másokat kérdezni, de
pontos válaszokat csak az orvos tud ad-
ni nekünk. Ugyanígy a keresztyén hit
dolgaival kapcsolatban is lehet sok
szép elgondolást megvizsgálni, de pon-
tos vá la szokat magától Isten tõl kapha-

tunk szaván, a Szentíráson keresztül.
Hisszük és valljuk, hogy minden hi -
tünket érintõ kérdésrõl pontos válaszo-
kat kaphatunk a Szentírás lapjairól, ha
azokat nyitott szívvel és Istenre tekintõ
lélekkel olvassuk.
Azzal, hogy Luther reformátor társaival
együtt a Szentírás fontosságát hangsú-
lyozta, nem csak az egyházi életben,
de világi szempontból is fontos dolgot
cselekedett. A reformátorok munkássá-
gának egyik fontos lépése volt a Szent -
írás anyanyelvre történõ lefordítása,
hogy az egyszerû nép is saját kezébe
vehesse Isten igéjét. Ez egyházi jelen -
tõségén túl két fontos, és máig ható
következménnyel is járt. Az elsõ, hogy
a bibliafordítások elkészítéséhez, a
Szent írás szavának anyanyelven való
pontos visszaadásához szükséges volt
kialakítani, megújítani magát a nyel-
vet, hogy a gazdag tartalmat mind a
prózai részeken, mint a verses részek-
ben minél pontosabban tolmácsolhas-
sák az olvasónak. Ezzel pedig a refor-
mátorok sok esetben egy-egy nép
irodalmi nyelvének megteremtõi is
voltak, de mindenképpen máig hatóan

formálták egy-egy nemzet nyelvét. Az
elsõ magyar nyelvtankönyvet is Sylves -
ter János magyar reformátor írta meg
egy egységes nyelvtani rendszert ki-
alakítva, melyet azután felhasznált Új-
szövetség fordításában is. Sok esetben
a megfelelõ szó vagy kifejezés pontos
fordítására nem voltak meg egy adott
nyelvben a megfelelõ szavak, ezért a
bibliafordítások alkalmával a reformá-
toroknak kellett megalkotniuk azokat a
kifejezéseket, amiket mind a mai na-
pig is használ a köznyelv. 
A bibliafordításokkal szorosan össze-
függ az iskolarendszer kiépítése is, mint
a reformáció másik fontos hozadéka.
Hiszen ahhoz, hogy az anyanyelvre for-
dított Szentírást forgat has sák és értsék
az egyszerû nép fiai is, szükség volt
minél szélesebb körben az õ tanításuk-
ra is. Ezért népiskolákat hoztak létre,

hogy minden ember elsajá títhassa az
írás és olvasás mûvészetét, valamint
ezzel együtt a mindennapi élethez
szük séges alapvetõ tudást megszerez-
hesse. Ezért a protestáns egy házak
min dig is élen jártak az iskoláztatás kér-
désében. Evangélikus egy házunk a II.
világháború elõtt sok jó ké pesítést adó
középiskolát mûködtetett az általános
iskolákon túl. Sok híres magyar ember
került ki iskoláinkból. Hogy csak néhá-
nyat említsek a leg ismertebbekbõl:
Ber zsenyi Dániel köl tõ, Faludi György
író, Kandó Kálmán mérnök, Neumann
János matematikus, Wigner Jenõ Nobel-
díjas fizikus. Evan gélikus egyházunk ma
is arányaihoz képest sok iskolát mû -
ködtet, mert fontos az élet dolgaiban
való jártasság és eligazodás is ahhoz,
hogy Istentõl kapott hivatásunknak
meg tudjunk fe lelni. 
Ha csak az elsõ reformátori alapelvet
vesszük is szemügyre, kiderül, hogy a
reformáció olyan 500 évvel ezelõtt
kezdõdõ nagy hatással bíró esemény
volt, amely érdemes arra, hogy meg-
emlékezzék róla nem csak a protestáns
egyházakhoz tartozó hívõ, hanem a
magát kevésbé Istenre figyelõ ember-
nek valló is. Hiszen a reformáció ered-
ményei valamilyen téren mindenkit
érintenek egyházon belül és kívül.
Érdemes ezért nemcsak az elsõ, de a
többi reformátori alapelvet is végig
gondolni és megfigyelni, milyen érté-
keket közvetítenek azok a mai kor em-
berének függetlenül vallási nézeteitõl. 

»RÁC DÉNES EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

A reformáció értékei I.: Sola Scriptura

A 95 PONT
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Érdeklõdõkbõl nem volt hiány a Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gim názium
október 25-én tartott nyílt napján. Az
idén hetvenéves intézmény ezen a
napon várta a választás elõtt álló nyol-
cadikos diákokat és szüleiket, hogy a
következõ tanév lehetõségeirõl az in-
dítandó tagozatokról adjanak tájékoz -
tatást. 

A mozgalmas délelõtti programon a
zenés köszöntõ után elõször Sipos Tibor
igazgató tartott általános tájékoztatást.
Ezt követõen az indítandó tagozatokkal
kapcsolatban adtak részletesebb útmu-
tatást a munkaközösségek vezetõi. A
celldömölki gimnázium a következõ
tanévben az általános gimnáziumi ta-
gozat mellett emelt nyelvi, emelt ma-
tematika és emelt humán tagozatot in-
dít. Utóbbi három tagozatra a jelentke-
zés feltétele a központi írásbeli felvé-
teli megírása (a nyelvi és a matemati-
ka tagozatra magyar és matek, míg a
humán tagozatra csak magyar közpon-
ti írásbeli megírása a kötelezõ), amit
helyben írhatnak meg az ide jelent -
kezõk (a központi írásbeli felvételire,

amely január 21-én lesz, december 9-
ig kell jelentkezni). Az általános tájé-
koztatót Vraskó Zsófiának, a diákönkor-
mányzat elnökének a hangulatos és öt-
letes prezentációja zárta, amely a diá-
kok életébe engedett betekintést. Ezt
követõen természetesen lehetõség
adódott különbözõ tanórák megtekin-
tésére is, ahol interaktív módon a ven-
dégek részt vehettek az óra mun ká -

jában. A szülõknek addig az iskola
könyvtárában nyílt lehetõségük kötet-
len eszmecserét folytatni a nevelõ -
testület tagjaival. 
A Celldömölki Ber zsenyi Dániel Gim -
názium 2017/18-as tanévben indítan-
dó tagozatairól és a jelentkezés fel -
tételeirõl, az iskola által kiadott hivata-
los Felvételi tájékoztatójában olvashat-
nak részletesen.

Hangulatos nyílt nap a gimnáziumban

November 26-án, immár hetedik alka-
lommal kerül megrendezésre a Keme -
nesaljai Középiskolás Kosárlabda Kupa.
A röviden csak K-4-nek nevezett sport-
eseménynek a CVSE-Swietelsky Aréna
ad otthont, a mérkõzések 8 vagy 9
órakor kezdõdnek, attól függõen, hogy
hány csapat nevez a tornára. A Ke -
menesaljai Kistérség Egészséges Élet-
módért Alapítvány a korábbi években
lányok részére is kiírta a kupát, ám az
évek alatt a nõi mezõny lemor zso -

lódott, így csak az erõsebb nem kép -
viselõi mérkõznek meg egymással. A
szervezõk elmondták, hogy azért ren -
dezik õsz végén a K-4-et, hogy a kö -
zépiskolák elsõ éves tanulói is beépül-
hessenek csapataikba, és részt tudja-
nak venni a kupán. A CVSE kosarasai
ezúttal is két csapattal indulnak, így
várhatóan 6-7 együttes mérkõzik majd
a végsõ gyõzelemért. A szervezõk
min den sportbarátot szeretettel várnak
a CVSE Swietelsky Arénába. »CSUKA L.

Kosaras kupa novemberben

A hagyományos nyári és téli szüneten
kívül jó pár éve egy plusz szünidõnek is
örülhetnek az iskolás gyerekek. Az októ-
ber végi, november eleji pár nap az õszi
szünet idejét jelenti számukra. S hogy ez
idõ tájt se unatkozzanak, a Ke me nesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyv tár a nyári
táborokhoz hasonlóan erre az idõszakra
is szervez programokat. Októ ber 28. és
november 4. között mintegy húszan
döntöttek úgy, hogy hasznosan kívánják
tölteni szabadide jüket.

Az elsõ napon töklámpás-faragásra
gyûl tek össze a „szabadságon levõ”
gyerekek, hogy szebbnél szebb világító
alkotásaikkal a régi hagyománynak
megfelelõen távol tartsák a gonosz
szel lemeket. Egyesek keze alól mókás,
másokétól ijesztõ tökvicsorik kerültek
ki, de mindenki átszellemülten alkotott.
November 2-án a kis csapat felfedezõ
sétára indult a város parkjaiba, közte-
reire, egészen a Tégla gyári tóig, hogy
õszi termések begyûj tésével elõké -

szítsék a másnapi alkotótevékenysé-
get, ami nem más volt, mint álarcok,
kollázs képek, különbözõ figurák és de-
korációk készítése a természetben ta-
lált anyagok felhasz nálásával, nem
mellõzve a fantáziát és kreativitást. 
Az õszi program-kavalkád november 4-
én zárult mozi matinéval, melynek ke-
retében „Timber, a kincs keresõ csoda-
kutya” kalandjait ismerhették meg a
családi film iránt ér dek lõdõ gyerekek.

»REINER ANITA

Õszi játszóház a mûvelõdési központban
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Október 13-18. között Magyarország
volt a házigazdája a 2016. évi asztali-
tenisz Európa-bajnokságnak. A buda-
pesti Tüskecsarnokban több mint 40
nemzet képviseltette magát. Férfi- és
nõi egyesben, illetve nemenkénti és
vegyes párosban hirdettek bajnokot
ezen az EB-n. A kontinensviadalon vá-
rosunk polgármestere, Fehér László is
tevékenyen közremûködött, mint a
Magyar Asztalitenisz Szövetség alelnö-
ke. Vele készítettünk interjút, melyben
néhány fontosabb kérdésre kaptunk
választ, illetve kicsit bepillanthattunk
az EB kulisszái mögé.

»Mikor és hogyan vetõdött fel annak
lehetõsége, hogy Magyarország ren-
dezze az idei Európa-bajnokságot?
– Két évvel ezelõtt adott be a Magyar
Asztalitenisz Szövetség pályázatot az
Európa-bajnokság megrendezésére.
Leg utóbb 34 éve rendezhetett hazánk
kontinensviadalt, azóta több pályázatot
is benyújtott a szövetség, de nyerni ez
idáig nem tudott. Ezért is örültünk na-
gyon, mikor kiderült, hogy újra Buda -
pestre érkezik az európai asztalitenisz
elitje. Ez komoly sportdiplomáciai siker
számunkra.
»Mennyire számít népszerû sportágnak
Európában az asztalitenisz?
– Napjainkra az egyik legnépszerûbb
sportág az asztalitenisz, hisz nem kel-
lenek hozzá komoly körülmények.
Szinte alig van olyan település, ahol ne
ûznék valamilyen szinten ezt a sport-
ágat. Kontinensünkön leginkább Né -
met országban kiemelkedõk a körülmé-
nyek, de hazánkban is egyre több tele-
pülésen honosodik meg a sportág. 
»Mozgalmas napok, hetek állnak Ön,
és a szövetség mögött. Milyen munkát
igényelt az Európa-bajnokság megszer-
vezése, és lebonyolítása?
– Komoly megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy a szervezésben és a le-
bonyolításban is tevékenyen részt ve-
hettem. Rengeteg logisztikai feladat
állt elõttünk, hisz 40 ország 260 ver -
senyzõje lépett asztalhoz a torna so -
rán, de az õket kísérõ szakmai sze-
mélyzettel együtt több mint 600 em -
berrõl kellett gondoskodnunk, és ne fe-
ledkezzünk meg a közel 100 újságíróról
sem. Több fõvárosi szálloda volt foglal-
va részükre, de biztosítani kellett a
közlekedésüket is, amihez buszokra is
szükség volt. A nemzetközi szövetség
is Budapesten tartotta köz gyûlését,
ami további feladatokat rótt ránk. A
rendezvény helyszínéül szolgáló Tüske -

csarnokban is non-stop nagy üzem volt,
hisz reggeltõl késõ estig pattogott a
labda. A csarnokban két szinten volt
berendezve játéktér, a fõépületben 8,
míg az alagsori jégkorongpályán 12
asztalon zajlottak a mér kõzések. A
mérkõzéseket az egyesületek igazolt
játékosai féláron tekinthették meg,
míg a vonattal érkezõk is 50%-os ked-
vezményt kaptak a menetjegyük meg-
vásárlásánál. Naponta 3-4000 ember
fordult meg a csarnokban, ami jó lét-
számnak mondható. 
»Akik figyelemmel követték a mér -
kõzéseket, láthatták, hogy egyre több
honosított kínai játszik Európában. Mi
ennek az oka, miért vonzó számukra az
öreg kontinens?
– Az köztudott, hogy Kínában a nõi és a
férfi pingpong egyaránt nagyon erõs.
Viszont amiben nagy a különbség a
nemek között, az a pénz. A nõket
ugyanis sokkal kevésbé fizetik meg,
mint a férfiakat. Ezért egyre többen
érkeznek, fõleg nõi játékosok. Egy új
szabály szerint 5 évet ki kell várnia an-
nak a játékosnak, aki tagja volt bármi-
lyen, akár korosztályos válogatottnak,
mielõtt egy másik nemzet válogatott-
jában asztalhoz állhat. Akik Kínában
csak tehetségesnek számítanak, de a
válogatott közelébe sem kerülhetnek,
azok nálunk éljátékosok lehetnek.
Luxemburg, Portugália, Spanyolország
és Törökország nemzeti csapatában is
játszanak már kínaiak, de ide sorolhat-
juk Ausztriát és Németországot is. Ma -
gyarországon még csak klubszinten
szerepelnek az ázsiai játékosok, rajtuk
kívül az edzõi gárdát is erõsítik kínai
szakemberek. 
»További érdekesség lehet az is, hogy
több olyan játékos is szerepelt az EB-n,
aki ugyan magyar származású, még-
sem hazánk színeit képviselte.
– Valóban megemlíthetjük az osztrák
színekben játszó Gárdos Róbertet, vagy
a finn válogatottat erõsítõ Oláh Bene -
deket, aki az Európa-bajnokságon a 8

között volt. Biztos vagyok benne, ha õk
a magyar színekben játszanának, akkor
hazánk válogatottja a 4 között lenne,
nem pedig a 15-16. helyen. Ez is egy
fontos feladata lehet az elnökségnek,
hogy ugyan egy mobil Euró pában él-
ünk, azért az értékeinkre meg kell ta-
nulnunk vigyázni.
»Sokáig nem dõlhet hátra a Magyar
Asztalitenisz Szövetség, hisz egy újabb
szép feladat vár a vezetõkre.
– Valóban, az EB után újabb nagyszabá-
sú torna házigazdája lesz hazánk,
ugyanis 2019-ben világbajnokságot ren -
dez Budapest. A vb helyszíne a SYMA-
csarnok lesz, mivel a nagy indulói
létszám miatt lesz olyan idõszak, amikor
akár 30-40 asztalnak is állnia kell egy
idõben. Biztos vagyok benne, hogy
ugyanolyan jó házigazdái leszünk ennek
a világversenynek, mint amilyen jó há -
zi gazdái voltunk a konti nenstornának.
»Szûkebb környezetünkben is akad ten-
nivalója, hisz a celldömölki asz talitenisz
is mozgalmas idõszak elõtt áll.
– Celldömölk asztalitenisz szakosztálya
idén ünnepli fennállásának 70. évfor -
dulóját, és ebbõl az alkalomból decem-
berben egy kiállítást tervezünk , mely-
re meghívjuk a jelenlegi és korábbi já-
tékosainkat és azokat,akik valamilyen
módon hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen
szép karriert futott be a celldömölki
asztalitenisz.

»CSUKA LÁSZLÓ

Asztalitenisz EB-t rendezett Budapest

NB II.
CVSE-SWIETELSKY III. – Pénzügyõr II.
11:7
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 4, Iván
Bertold 2, Ölbei Péter – Iván Bertold
páros. Nagyon fontos gyõzelmet ara-
tott csaptunk.
CVSE-SWIETELSKY III. – Tatai ACI. 9:9
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 2, Iván
Bertold 2, Simon Ferenc – Ölbei Péter
páros.
Lelkes és parádés játékkal sikerült
pontot rabolni a listavezetõtõl, akik
eddig simán nyerték mérkõzéseiket.
NB III. 
CVSE-SWIETELSKY V. – SZAK Sportiskola
Szombathely II. 10:8
Teket Attila 3, Szabó Ferenc 3, Tamás
László 2, Balázs Gyula 1, Teket Attila –
Tamás László páros.
Nagy küzdelemben dõlt el a két pont
sorsa együttesünk javára.

Bajnoki mérkõzések
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Bácsalmás – Celldömölk 1-2 (0-0)
Bácsalmás, 300 nézõ Magyar Kupa or-
szágos tábla 7. forduló 2016.október
26. 
Vezette: Molnár Ádám (Éles András,
Legeza László).
Bácsalmás: Eckert – Goran, Bögre, Far -
kas, Milos – Veljko, Rudics, Harnos
(Princz 86. p.), Balázs – Jesic (Józsa 78.
p.), Snyehola (Nemanja 60. p.). Edzõ:
Florin Nenad.
Celldömölk: Heiner – Lempeg, Bodor,
Varga, Györkös – Enyingi Márk, Szuh
(Gorácz 93. p.), Potyi, Virág (Piri 46. p.)
– Gyõrvári (Dobson 91. p.), Ódor. Mb.
edzõ: Szép Tamás.
Góllövõk: Popovic Goran (57. p.), illetve
Gyõrvári Gábor (66. p.) és Enyingi Márk
(83. p.).
Celldömölk – Jánosháza 3-0 (1-0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 11. forduló 2016. ok-
tóber 29. 
Vezette: Berecky Csaba (Király Krisz -
tián, Gaál Adrienn).
Celldömölk: Bíró – Lempeg (Dobson 62.
p.), Varga, Gyõrvári, Györkös – Enyingi
Márk (Németh 67. p.), Szuh (Gorácz 76.
p.), Potyi, Enyingi Marcell – Ódor, Piri.
Mb. edzõ: Bodor Tibor.
Jánosháza: Gadavics – Laczi, Tóth, Me -
gyesi (Simon 51. p.), Szabó – Marsai
(Vágusz P. 73. p.), Pintér (Szabó 67. p.),
Orosz, Dénes, Horváth (Csonka 86. p.) –
Vágusz A. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Ódor Bálint (42. p.), Györkös
Gábor (62. p.) és Piri Balázs (84. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Jánosháza U19
10-0 (4-0). G.: Szakos Máté 5, Czöndör
Bálint 4, Zseli Bálint. Fölényes gyõ -
zelem a létszámhiányosan kiálló ven-
dégek ellen, ami miatt ráadásul a Já -
nosháza felnõtt csapata mínusz egy
ponttal zárta a celli kirándulást. 
Celldömölk – Egyházasrádóc 3-0 (1-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 12. forduló 2016. no-
vember 5. 
Vezette: Takács Ryan Lee (Gyöngyössy
Pál, Kártyás Katalin).
Celldömölk: Bíró – Enyingi Marcell, Bo -
dor, Gyõrvári (Varga 72. p.), Györkös –

Enyingi Márk (Vajda 72. p.), Szuh
(Lempeg 72. p.), Potyi, Virág (Dobson
57. p.) – Ódor, Piri (Németh 55. p.).
Edzõ: Koman Vladimir.
Egyházasrádóc: Bali – Krajczár, Vilics,
Németh Martin, László – Németh Mar -
cell (Takács 63. p. Mészáros 86. p.),
Lõdi, Tóth (Budai 74. p.), Molnár L.,
Kazinczki (Molnár I. 82. p.) – Balogh.
Edzõ: Simon Attila.
Góllövõk: Györkös Gábor (40. p.) és Po -
tyi Gábor 2 (62. p. és 72. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Egyházas rá -
dóc U19 16-0 (5-0). G.: Szakos Márk 5,
Czöndör Bálint 5, Balázsi Krisztián 3,
Péter Dávid 2, Büki Martin. Kiütéses
gyõzelem a középmezõnyhöz tartozó
és a mérkõzés elõtt még meglepetés
eredményre számító vendégek ellen. 
Na, ezt a sorozatot nem érheti kritika,
a Magyar Kupában és a bajnokságban
is kitûnõ eredményekkel rukkolt elõ a
gárda. Talán egyszer vagy kétszer for -
dult elõ az egyesület életében, hogy a
kupasorozatban a legjobb 32 együttes
közé verekedte be magát országos vi-
szonylatban, most ez sikerült a bács -
almási gyõzelemmel. A jó képességû,
fiatal átlag életkorú Bács-Kiskun me-
gyei csapat ellen diadalmaskodott a ru-
tin, az okos, türelmes játék. A korrekt
játékvezetés mellett lezajlott mérkõ zé -
sen ugyan a hazaiak szereztek veze -
tést, de még õk is elismerték a meccs
végeztével, hogy ugyan nagy lehe -
tõséget szalasztottak el, de megérde-
melten jutott tovább a celli gárda. A
gyõzelem a továbbjutást jelentette, de
nem jelentette azt, hogy bejutott volna
a csapat a Magyar Kupa mezõnyébõl
kialakuló mai megnevezéssel Amatõr
Kupának hívott kupa döntõjébe, ugyan-
is négy megyei csapat (rajtunk kívül a
Kecskemét, a Bicske és a Baktaló ránt -
háza) maradt még versenyben. Az
Amatõr Kupáért (korábban Szabad Föld
Kupaként kétszer nyerte meg az együt-
tes) a két legtovább jutó legalacso-
nyabb osztályú együttes játszhat majd
az MLSZ szervezésében, semleges hely-
színen. Mivel mi, ugyan idegenben, de
megyei elsõ osztályú csapaton jutot-

tunk túl, a másik három együttes vi-
szont hazai pályán, de NB III-as együt-
test búcsúztatott, lépéshátrányba ke-
rültünk velük szemben, és csak akkor
kerülhetünk a döntõbe, ha még egy
kört megyünk legalább. Azóta az is ki-
derült már, hogy a nyolcadik forduló-
ban, november 30-án, hazai pályán ezt
a bizonyos kört az NB III. Közép cso-
portjának alsó régiójában tanyázó
Szent lõrinc csapata ellen vívhatjuk
meg. A Szentlõrinc éppen megyei rivá-
lisunk ellen, a Körmend ellen jutott to-
vább a hetedik fordulóban, de csak a
találkozó hajrájában gyûrte le ellenfe-
lét. A 2004-05-ös szezonban, egy baj-
nokságban az NB II Hummel csoportjá-
ban játszottunk velük, akkor rögtön az
elsõ fordulóban Szentlõrincen nyertünk
ellenük Szabó Levente és Beke Gábor
góljaival, hazai pályán viszont kikap-
tunk egy sovány góllal. Érdekesség,
hogy Vajda László, Gyõrvári Gábor, Bo -
dor Tibor és Németh József már az
akkori mérkõzéseken is játszottak, el-
lenfelünk hasonló játékosokkal nem
büszkélkedhet. A gyõzelmi lendület
megmaradt a bajnoki mérkõzésekre is,
két, a kö zépmezõnyhöz tartozó együt-
tes ellen játszottunk hazai pályán. Kicsit
félõ volt, hogy a hazai pálya elõnyét
mennyire tudjuk érvényesíteni, most
végre sikerült javítani a hazai mérle -
günkön két magabiztos gyõzelemmel.
Mindkét találkozón a mérkõzés döntõ
hányadában a Celldömölk volt a kezde -
mé nyezõ, az akaratát a másikra erõ l -
tetõ, a kérdés inkább az volt, hogy mi-
lyen arányban használják ki a játékosok
(direkt nem a csatárokat emlegetem) a
helyzeteiket. Nos, elég jó arányban,
igaz, a megszerzett hat pont ellenére
továbbra sem sikerült visszakapaszkod-
nunk a dobogóra, de legalább tartjuk a
lépést, ha nem is az elsõ helyezett, to-
vábbra is 100%-os Körmenddel. A
pont gyûjtés Uraiújfaluban folytatódhat
november 13-án, majd az utolsó hazai
bajnoki találkozó egy héttel késõbb
szombaton kerül sorra a Szentgotthárd
ellen. 

»DOTTO

Gyõzelmek a hármas jegyében
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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

Értékesítő 
munkatársat 

keresünk 
a celldömölki 

mobilkommunikációs 
üzletünkbe. 

Elvárás
minimum középfokú végzettség, 
kiváló kommunikációs képesség, 
nyitottság, 
számítástechnikai ismeretek.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal

allas.voda@gmail.com
címre.




