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„A réteken meghasadnak a tavaszi
jéghártyák, és ennek zenéje van.”

(Mészöly Miklós)

1848. március 19-én a pozsonyi sétaté-
ren egymásra köszönt egy gróf és egy
fiatal tanár. A gróf naplójában ezt a
megjegyzést tette a fiatalemberrõl:
„Milyen elbûvölõ kölyök…”. A gróf nem
más volt, mint Széchenyi István (a „leg-
nagyobb magyar”), az ifjú pedig Vas vá -
ri Pál (kit a Habsburgoknak je lentõ ügy -
nök „veszélyes izgatónak” titulált). Két
generáció és eltérõ nézetek kép vi selõi,
de valami közös volt bennük: mindket-
ten modern, szabad és kiváltságoktól
mentes Magyarországot akartak.
Vasvári így fejezte ki, milyenek is
voltak a 169 évvel ezelõtti forradalmi
átalakulás napjai: „Az idõ nem vár,
nem kérd senkit. Mi Európa drága pilla-
natait nem akartuk elszalasztani. A
percekben évtizedeket kelle keresztül -
élni!” Vasvári megélte a perceket a
maguk hõsies és tragikus teljességé-
ben, 1849. július 13-án, egy nappal 23.
születésnapja elõtt, a Gyalui-hava sok -
ban román felkelõk elleni harcban éle -
tét vesztette. A hölgyek által kedvelt,
„római arcélû és szelíd, kék szemû”
(Jókai) forradalmár-szabadságharcos
holttestét soha nem találták meg, hiá-
ba indultak felkutatására Teleky Blanka
grófnõ és Leövey Klára. 
Az idõ felgyorsulását Európa-szerte
érezhették az 1848-as év elejétõl.
Itáliától Franciaországon át Bécsig for-
radalmi hullám lódult meg, amely
éreztette hatását a pozsonyi ország -
gyûlésen is: „Emeljük fel politikánkat a
pillanat színvonalára” – mondotta Kos -
suth Lajos. A pesti ifjak ezt a „színvo-
nalas politikát” kívánták a maguk he-
vesebb módján támogatni – ezért író -
dott a Tizenkét pont és Petõfi Nemzeti
dala (a magyar nemzettudat e két
„szent szövege”) –, hiszen „Itt az idõ,
most vagy soha!”
Mire nyújtott lehetõséget a pillanat ak-
kor, 1848 március idusán? Nem másra,
mint a reformkor terveinek aktualizá lá -
sára, megvalósítására. Felelõs magyar
minisztérium, sajtószabadság, jobbágy-
felszabadítás, politikai jogok kiterjesz-

tése, közteherviselés… Olvassuk csak
el a Tizenkét pontot, ragyogó tömör-
séggel fogalmazták meg Irinyi Jó -
zsefék! Akkoriban egyébként inkább
hallgatták, mintsem olvasták a híres
pontokat, miként a Nemzeti dalt is. A
korabeli emberek többségét (a „né -
pet”) életükben elõször szólították
meg magasztos cél érdekében: „Mit kí-
ván a magyar nemzet?” és „Talpra ma-
gyar, hí a haza!” Idézhetjük pár hó nap -
pal késõbbrõl a prófétai hevületû Kos -
suth Lajost, mikoron Szegeden felke -
lõket toborzott a haza védelmére:
„Szegednek népe, nemzetem büszke-
sége!” Ezt is a forradalom hozta el:
ismert költõ – Petõfi – és ismert politi-
kus – Kossuth – szólította, mozgósította
a népet-nemzetet. 
Ám a magyar nemzet kívánságai és
harcias talpra állítása nem aratott min-
denütt osztatlan elismerést, sõt. A
Habsburgok soknak találták a „magyar
szabadságot”, féltve a birodalmi érde-
keket. A magyarországi nemzetiségek
egy része pedig kevesellte – miért csak
„magyar szabadság”? A feltûnõen bé-
kés és vérontásmentes tavaszi forra -
dalomból késõbb komoly véráldoza-
tokkal járó szabadságharc lett a Habs -
burg (és orosz) császári csapatokkal
szemben és román, szerb, horvát fel -
ke lõkkel, szabadcsapatokkal vívott pol -
gár háború. Noha nem feledhetõ, hogy
osztrákok, németek, lengyelek, szer-
bek, olaszok is harcoltak a magyar csa-
patokban, vagy mellettük – Poelten -
berg Ernõ, Peter Giron, Jozef Bem,
Damjanich János, Alessandro Monti és
még sorolhatnánk hosszan. Netán a
magyarul káromkodni feltûnõen jól tu-
dó Richard Guyon, kinek isztambuli sír-
kövén hirdeti a felirat: „Itt nyugszik
Guyon Richárd gróf, Török fõtábornok,
Frankhon ivadéka, Angolhon szülöttje,
Magyarhon vitéze, Meghalt octóber
11-én 1856, Élete 44. évében.”
1848. március 15. az újkori magyar
történelem kiemelkedõ dátuma és
jelképe. Ama szerdai, havasesõs nap
hõsei: a pesti „március ifjak”, az össze -
sereglõ emberek, a szabadulására ké -
szülõ Táncsics Mihály, a Nemzeti
Színház színésznõi és színészei, kiknek

tettei forradalommá álltak össze. A he-
roizmus mögött pedig felfedezhetõek
az egyszerre emberi és humoros moz-
zanatok is.
A forradalmi eszmékért lelkesedõ
Petõfi Sándor és neje, Szendrey Júlia
lelkesen igyekeztek lépést tartani az
idõvel olyannyira, hogy kilenc hónap
múlva, december 15-én világra jött fi-
uk, Zoltán…
A bukaresti református pap fia, a költõ
Sükei Károly, aki határozottan éles eszû
volt és elsõként igyekezett hirdetni a
Tizenkét pontot – csak épp erõsen
dadogott… Az ólálkodó titkosrendõr
azonnal vitette volna a Rókus kórház
elmeosztályra, de csalódnia kellett, mi-
vel a pesti nép Sükeit védte, a spiclit
ellenben futásra ösztökélte. 
Említhetjük az egyik legaktívabb sze rep -
lõt, Irinyi Józsefet, aki a Landerer és
Hackenast nyomdája elé sereglõ és
lelkesedõ tömeget (a „forradalmat”)
hazaküldte ebédelni, délután háromra
várva mindenkit a Nemzeti Múzeum
elé. A múzeum igazgatója, Kubinyi
Ágoston megtiszteltetésnek vette, hogy
a múzeum kertjét hazafias tö meg -
gyûlésre kívánják használni, de zavartan
jelezte: elõbb talán a széna piacról
beszökõ és elmélyülten lege lészõ tehe-
neket távozásra bírhatnák a fiatalok,
természetesen az õ segédletével…
1848. március 15. szimbóluma egy
más fél éves forradalomnak és szabad-
ságharcnak, valamint hivatkozási alap
késõbbi koroknak: ugyan a katonai
túlerõ legyõzte a dicsõ szabadsághar-
cot, de eszméi nem buktak el. Sza -
badság, egyenlõség, önrendelkezés, ki-
váltságok nélküli világ és törvény elõtti
egyenlõség soha nem bukhatnak el –
nem engedünk a negyvennyolcból!
Ezek idõn kívüli, örökérvényû üze ne tek. 
A nagyszerû márciust egy ráckevei
molnár (a nép gyermeke) így össze-
gezte a maga gyakorlatias egysze -
rûségével: „Március 15-én az ország-
ban Szabadság, Szabad Sajtó hirdette-
tett, hogy Pesten március 16dik, ná-
lunk pedig 24dikén volt az ország sza-
badságnak az ünnepi, hogy robott
többé nem lesz és földekbõl való dézs-
ma elengedöttek. Többé sem füstpénzt
sem Földbül Dézmát nem adánk. Az
idõ (értsd: idõjárás) különben jól járt."
Igen, igen: az idõ akkor jól járt – így is,
meg úgy is. Járjon jól most is, nekünk is. 

»HORVÁTH ZOLTÁN

Az idõ járásáról 
1848. március 15. tiszteletére
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Meghívó
2017. március 14-én (kedden) 16.00 órakor 

városi megemlékezés az 1848–49-es szabadságharc tiszteletére

a 48-as emlékhelyen (a bencés kolostornál).

Köszöntõt mond Fehér László, Celldömölk város polgármestere.
Ünnepi beszédet mond Majthényi László, Vas megye

közgyûlésének elnöke.
Közremûködnek: Sipos László, a Soltis Színház tagja, és a Celldömölki Városi Általános Iskola diákjai. 

Az ünnepség után koszorúzás Virághalmi Ferenc és Széll József 48-as hõsök sírjánál 
a katolikus temetõben.

Rossz idõ esetén az ünnepség a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban lesz megtartva.

Megtartotta éves értékelõ beszámoló-
ját a Sárvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség. A találkozón Kovács
Levente tûzoltó alezredes kirendeltség -
vezetõ tájékoztatója után a VMKI új
igazgatója, dr. Bognár Balázs tûzoltó
ezredes is bemutatkozott.

Február 28-án éves évértékelõ kataszt-
rófavédelmi kirendeltségi tiszti érte-
kezletét tartotta a Sárvári Katasztrófa -
vé delmi Kirendeltség. Az értekezleten
Kovács Levente tûzoltó alezredes kiren -
deltségvezetõ beszámolt a kirendelt-
ség és szervezeti elemeinek 2016. évi
tevékenységérõl, kitérve a szakmailag
felügyelt celldömölki és répcelaki ön -
kor mányzati tûzoltóparancsnokság, va -
la mint a 28 önkéntes tûzoltó egyesület
szakmai munkájára is. A beszámoló
alapján a tavalyi év során ismét a
meg elõzés és az önkéntesség fokozása
állt a kirendeltség munkájának fóku-
szában, a káresemények tekintetében
pedig ismét egy viszonylag csendes,
nyugodt évet zárhattak. A természeti
és civilizációs eredetû káresemények
elkerülték a sárvári és celldömölki
járást. A tûzoltósági szakterület beszá-
molójából kiderült, a tavalyi évben a
sárvári tûzoltók 8%-kal kevesebbszer
vonultak, mint 2015-ben és közel fele
annyit, mint a rekord évnek számító
2013-as évben. Egy kivétellel vala-
mennyi beavatkozás a legalacsonyabb

riasztási fokozatban volt felszámolható,
kiemelt eseményként kizárólag az
augusztusi bõi sertéstelep tüzének
oltása volt értékelhetõ. Súlyos sérü -
lésekkel és halálesettel végzõdõ közle-
kedési balesetnél azonban többször is
be kellett avatkozni a tûzoltó egysé-
geknek. A kevesebb esetszám mellett
viszont nagy hangsúlyt kapott a tûz -
oltók felkészítése, a speciális gyakorla-
tok lebonyolítása és a helyismeret
meg szerzése. Kovács Levente tûzoltó
alezredes a továbbiakban a polgári
védelem területén történt bõvülésrõl,
hatósági ellenõrzésekrõl, valamint a
Területi Tûzmegelõzési Bizottság mun -
ká jában való közremûködésükrõl tájé -
koz tatott. 
Az évértékelõn bemutatkozott dr. Bo g -
nár Balázs, a Vas Megyei Katasz trófa -
védelmi Igazgatóságának fris sen kine-
vezett igazgatója is. Dr. Bognár Balázs
tûzoltó ezredes élet rajzából kiderül,
tanulmányait Gyõrben kezdte, világ-
banki informatikát tanult, majd a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyete men vé-
delmi igazgatási diplomát és PhD dok-
tori fokozatot szerzett. Elvé gezte a
Budapesti Corvinus Egye tem E–Govern -
ment képzését, az ENSZ bristoli OSSOC
tréningjét, valamint a Geor ge C. Mars -
hall European Center for Security Stu -
dies STACS kurzusát. Köz igaz gatási
alap- és szakvizsgával, rendészeti szak-
vizsgával, rendészeti mes ter vezetõi ké-

pesítéssel rendel kezik. Széleskörû köz-
igazgatási, védelmi igazgatási, kataszt-
rófavédelmi, kormányzati koordinációs
tapasztalattal, vezetõi és oktatási gya-
korlattal rendelkezik. Részt vett a kriti-
kus infrastruktúra védelmi Európai
Uniós szabályozások hazai implemen-
tációjában, az országos iparbiztonsági
hatósági feladatrendszer kialakításá-
ban. A védelmi igazgatás és a kritikus
infrastruktúra védelem területén több
szakmai publikációja jelent meg. A
Nemzeti Közszolgálati Egyetem külsõ
óraadója, a BM OKF Katasztrófa vé delmi
Tudományos Tanácsának alelnöke.
Pályája során számos kitüntetést szer-
zett, többször részesült miniszteri di-
cséretben. 2009-ben a Magyar Köz tár -
saság Katonai Felderítõ Hivatala Em lék -
éremmel, 2011-ben Rendkívüli Helyt -
állásért Vörösiszap-katasztrófa Érdem-
jellel tüntették ki. 2017. február 16-án
hivatalosan is kinevezték a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazga tóság élére.
Dr. Bognár Balázs tûzoltó ezredes a
keddi évértékelõ során el ismerõleg
szólt a Sárvári Katasztrófa vé delmi Ki -
ren deltség munkájáról, a 2017-es évre
vonatkozóan pedig feladatként hatá-
rozta meg, hogy a tavalyi szintet fent
kell tartani és továbbra is elõtérbe
helyezni a megelõzést, az állomány
felkészítését és az önkéntesség foko-
zását.

»NÉMETH NÓRA

Katasztrófavédelmi évértékelõ Sárváron
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A lakóépület épí -
tésének egyszerû
beje lentésérõ l
szóló 155/2016.
(VI. 13.) Korm.
ren delet (további-
akban: Korm. ren-
delet) alapján, a
300 négyzetmé-
ter összes hasznos
alapterületet meg
nem haladó lakó-

épületekkel kapcsolatos építési tevé-
kenységek vonatkozásában nem kell épí-
tési engedélyt kérni, hanem az építési
tevékenységet – elektronikus építési nap-
ló készenlétbe helyezésével – be kell je-
lenteni, és ezen tevékenységeket az épí -
tés felügyeleti hatóság ellenõrzi. A Cell dö -
mölki Járás területén a Vas Me gyei Kor -
mányhivatal Sárvári Járási Hi  va tal Építés-
ügyi Osztálya (9600 Sár vár, Várkerület 3.)
látja el az építés fel ügyeleti feladatokat.
Az egyszerû bejelentéssel kapcsolatban
az alábbiakra hívom fel a figyelmet.
Az egyszerû bejelentés nem ad felmen-
tést az építési munkákra vonatkozó álta-
lános jogszabályok betartása alól. Ezért az
egyszerû bejelentéshez kötött építési te-
vékenységek tervezése, kivitelezése so-
rán is érvényre kell juttatni többek között
az országos településrendezési és építési
követel mé nyekrõl szóló 253/ 1997. (XII.
20.) Korm. rendeletben meg ha tározott
alap vetõ követelményeket, valamint az
építõipari kivitelezési tevé keny ségrõl szó-
ló 191/2009.(IX.15.) Korm. rende letben
foglaltakat.
Az egyszerû bejelentést megelõzõen a
tervezés elõsegítése érdekében a telepü-
lési önkormányzat és az általános épí -
tésügyi hatóság ad elõzetes tájékoztatást
a helyi településrendezési elõírások tar -
talmáról. 
Az egyszerû bejelentés esetében az épí-
tési törvény csak és kizárólag a Helyi Épí-
tési Szabályzat tartalma te kin tetében ad
lehetõséget egyes szabályozási elemek
figyelmen kívül hagyására, az építmé-
nyek elhelyezésére és kialakítására vo-
natkozó követelmények betartása alól
nincs felmentés.
Az egyszerû bejelentésnél elmarad az
elõzetes hatósági vizsgálat, az épí tés -
hatósági kontroll az elõírások betartása
az építtetõ, az építész és a szakági ter -
vezõk együttes feladata és fele lõssége. 
Az egyszerû bejelentéshez kötött építési
tevékenységek a következõk:

– a legfeljebb 300 négyzetméter
összes hasznos alapterületû új la kó -
épület építése,

– meglévõ lakóépület – mûemlék ki-

vételével – 300 négyzetméter ösz-
szes hasznos alapterületet meg
nem haladó méretûre bõvítése,

– az elõzõ két pontban foglalt építési
munkákhoz szükséges terepren de -
zés, támfalépítés.

Az építtetõ részérõl az egyszerû bejelen-
tés megtételéhez szükséges:

– építész tervezõt (szakági tervezõt)
alkalmazni,

– a tervezõvel kötött tervezési szer -
zõdésben a kötelezõ tervezõi mû ve -
zetés feltételeit rögzíteni,

– személyesen vagy meghatalmazott
útján elektronikus építési naplót ké-
szenlétbe helyezni (ügyfél kapus azo -
no sítást követõen https://enaplo.e-
epites.hu/enaplo/ oldalon). 

A készenlétbe helyezés feltételeként az
építész tervezõ tölti fel az építési napló-
ba a kivitelezési dokumentációt, a fe le -
lõ sségbiztosítás kötvényszámáról és a
biztosító nevérõl szóló nyilatkozatot, va-
lamint a biztosító által kiadott igazolást
arról, hogy a tevékenységre kötött fe le -
lõsségbiztosítás fennáll, illet ve az adott
idõszakra kötött vagy állan dó fele lõs -
ségbiztosítás esetén a fele lõs ség biz to -
sítás vagy biztosítási fedezet fennáll.
Az elektronikus építési napló üzemel -
tetõje az építési napló készenlétbe he -
lyezését követõen letölthetõ vissza -
igazolást állít elõ.
Az építtetõ az építési tevékenységet a
bejelentés benyújtását követõ naptól
számított – tizenöt nap elteltét köve tõen
kezdheti meg és folytathatja az építési
törvény, az építõipari kivite lezési tevé -
kenységrõl szóló kormányrendelet és a
vonatkozó egyéb jogszabályok ren del -
kezései szerint.
Ha az építõipari tevékenységet a be je -
lentéstõl eltérõen (Korm. rendeletben
meghatározott változás) kívánják foly-
tatni, akkor ezt a szándékot az eltérõ
megvalósítás kezdõ napját meg elõzõ na-
pon, a változást bemutató tartalmú kivi-
telezési dokumentáció elektronikus épí -
tési naplóba történõ feltöltésével, eseti
bejegyzéssel egyidejûleg kell megtenni.
A hatályos szabályozás szerint a kivi telezõ
részérõl felelõs mûszaki vezetõt, az épít -
tetõ részérõl legtöbb esetben építési
mûszaki ellenõrt kell foglalkoztatni, attól
függetlenül, hogy a tervezõi mûvezetés
igénybevétele kötelezõ.
Az új lakóépület, vagy meglévõ lakó -
épület bõvítés megvalósulását köve tõen
hatósági bizonyítványt kell kérni. Ezt az
építtetõ kérelmére az építésfelügyeleti
hatóság állítja ki.
A bejelentésrõl az építésfelügyeleti ha-
tóság a készenlétbe helyezett elektroni-

kus építési naplóból értesül.
Az építésfelügyeleti hatóság minden
egyszerû bejelentéssel végzett építési
tevékenységrõl vezetett az építési nap-
lót távoli eléréssel az elektronikus építé-
si napló alkalmazásban, a kivitelezést a
helyszínen hatósági ellenõrzés kere -
tében ellenõrzi.
Az építésfelügyeleti hatóság különös
figyelmet fordít az egyszerû bejelentés
alapján megkezdett építõipari kivitelezé-
si tevékenység legalább egy alka lommal
történõ helyszíni, valamint az elektroni-
kus építési napló vezetése és tartalma
tekintetében folyamatos, tá voli eléréssel
történõ ellenõrzésére.
Az építésfelügyeleti hatóság az elek t -
ronikus építési naplóba történõ egy idejû
bejegyzéssel megtiltja az építõ ipari kivi-
telezési tevékenység folytatását, ha sú-
lyos szabálytalanságot észlel.
Szabálytalanság esetén a hatóság épí-
tésfelügyeleti bírságot is kiszabhat.
Az építési engedély nélkül végezhetõ
építési tevékenységekkel kapcsolatban
az alábbiakra hívom fel a figyelmet.
Az építésügyi és építésfelügyeleti ható -
sági eljárásokról és ellenõrzé sekrõl, vala-
mint az építésügyi hatósági szolgáltatás-
ról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let 1. melléklete tartalmazza az épí tési
engedély nélkül vé gezhetõ építési tevé-
kenységek körét. Azonban ezen esetek-
ben is a Helyi Építési Szabályzat elõírásait,
az építmények elhelyezésére és kialakítá-
sára vonatkozó követelményeket be kell
tartani.
A szabálytalanul megvalósított építési
tevékenységek esetében az építésfel-
ügyeleti hatóság építésrendészeti eljá-
rást folytat le, mely az építmény(rész)
elbontását, átalakítását, illetve építésfel-
ügyeleti és építésügyi bírság kirovását
vonja maga után.
Kérem, hogy bárminemû kivitelezés meg -
kezdése elõtt tájékozódjanak a pon tos
jogszabályi elõírásokról, illetve hatósági
egyeztetést lefolytatni szíves ked je nek. 
Elérhetõségek: Sárvári Járási Hivatal Épí-
tésügyi Osztály 9600 Sárvár, Várke rület 3.
Osztályvezetõ: Némethné Sza bó Zsu zsan -
na, telefon: 06 95 523 206.
E-mail: epitesugy.sarvar@vas.gov.hu
A szervezet ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ 8 óra – 17.30 óra
Kedd 8 óra – 16 óra
Szerda 8 óra – 16 óra
Péntek 8 óra – 12 óra

Celldömölk, 2017. február 24.
»GECSE JÓZSEF

VMKH CELLDÖMÖLKI JÁRÁSI HIVATALA

HIVATALVEZETÕ

Tájékoztatás építésügyi jogszabályok változásáról
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Véget ért a téli idõszak és lassan újraé-
led a természet. A fagyos, sötét esték
után jól esik egy kicsit kint rendezget-
ni a kiskerteket, megtervezni az új nö-
vények: fák, cserjék helyét és fajtáját.
Az új növények kiválasztásánál sokat
segíthet egy jó szakember. Csizmazia
Szabolccsal, az Édenkert Faiskolai Le -
rakat tulajdonosával errõl is beszélget-
tünk.

»Szabolcs, mikor indul a tavaszi kerti
munkálatok szezonja?
– Ezt mindig az idõjárás határozza meg,
de nálunk általában márciustól indul a
szezon. Tavasszal kezdhetjük megvaló-
sítani a kert átalakítását, vagy teljesen
új kert építését.

Mindig vannak újdonságok, aminek he-
lyet tudunk szorítani a kertünkben, il-
letve fagykár és más betegségek miatt
is cserélnünk kell néhányat. De nem -
csak az új, hanem a meglévõ növénye-
inkkel is foglalkozni kell. Ilyenkor sok-
féle munka vár a kiskert tulajdonosok-
ra: a gyümölcsfák, dísznövények, cser-
jék metszése, a lemosó permetezés, a
gyeplazítás, tápanyag-utánpótlás… mi

a megfelelõ növények kiválasztásával,
a gondozásukhoz szükséges tanácsa-
dással tudunk segíteni.
»Honnan jött az ötlet, hogy faiskolát
nyissatok Celldömölkön? Mikor nyitot-
tatok?
– Amikor kertészmérnökként végeztem
Kecskeméten, már akkor megfogalma-
zódott bennem, hogy ezzel szeretnék
foglalkozni. És amíg a város növényvi-
lágáért feleltem, egyre inkább érez-
tem, hogy szükség lehet itt Celldö -
mölkön is egy ilyen faiskolára. 5 éve,
március 16-án nyitottunk meg itt, ezen
a helyszínen. Ma már látom, hogy ér-
demes volt elkezdeni. Most már ismer-
nek minket és bizalommal fordulnak
hozzánk szaktanácsokért is.
»Milyen szempontok alapján választjá-
tok ki a kínálatot?
– Most már mondhatom, hogy a többé-
ves tapasztalat is befolyásolja. Amikor

belevágtunk, akkor elsõsorban arra
gondoltunk, hogy a Celldömölkön és a
Ság hegyen rengeteg kiskert- és szõ -
lõtulajdonos van. Ezért nálunk többféle
gyümölcsfát, szõlõoltványt, bogyós
gyümölcsöket is találhatnak a vásárlók.
Emellett szezonnak megfe le lõen tar-
tunk virágzó növényeket, cserjéket,
örökzöldeket. Idén is vannak különle-
ges oltványaink, díszfáink formára nyírt
örökzödjeink. 
»Amikor valaki kertet szeretne rendez-
ni, mit javasolsz, hogyan érdemes ne-
kifogni?
– Ha van elképzelése arról, hogyan sze-
retné kialakítani a kertjét, esetleg szak-
ember által készített tervet hoz, akkor
segítünk a növények kiválasztásában és
beszerzésében, illetve hogy mely növé-
nyek milyen gondozást igényelnek.
»Szabolcs, köszönjük szépen, további
sikereket kívánunk! »BL

Megérkezett a tavasz a kiskertekbe is

Élénk érdeklõdés a VulkánSág iránt
Az ország legnagyobb nemzetközi tu-
risztikai seregszemléjét március 2–5.
között csaknem 30 ezer látogató ke-
reste fel Budapesten. 23 ország, 300
kiállító, színes forgatag, szakmai és ze-
nés programok, nyereményjátékok, ak-
ciók vonzották a látogatókat.

Vas megye képviselõi szerencsés
módon a belföldi díszvendég, Gyõr
szomszédságában kaptak helyet. A Ság
hegy Térsége Turisztikai Egyesület és a
JUFA Vulkán Hotel képviselte VulkánSág
üde színfoltként, érdekességként ha-
tott. Szinte folyamatos volt az érdek -
lõdés, pezsgett az élet, még az orosz
delegáció is megállt a stand elõtt. A lá-

togatók megújult kiadvánnyal, friss
rendezvénynaptárral találkozhattak, a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ jóvoltá-
ból nyereményjátékban vehettek részt,
Buti Károly pálinkafõzõnek, Danka Imre
és Nagy Kálmán pincegazdáknak kö -
szön hetõen vönöcki pálinkát és sághe-
gyi bort ízlelhettek. A standot megtisz-
telte jelenlétével Kiss Lilla, a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ ügyvezetõje, és
Tama István, a JUFA Vulkán Hotel igaz-
gatója. Köszönet illeti a Vasvirág Hotelt
és a Vulkán fürdõt a kiállításon való
személyes jelenlétéért.
Magyarország felfedezésre vár. Vulkán -
Ság legközelebb a március 18–19. kö -
zött megrendezésre kerülõ Székes fe -

hérvári Utazás és Szabadidõ Kiállí táson
jelenik meg, hogy ihletet adjon a láto-
gatóknak úticéljuk megválasztásához.

»DÖMÉNÉ KIRÁLY GABRIELLA
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A tél utolsó hónapjában, farsang
idõszakában számos magyar ha gyo -
mány alakult ki a télûzés és a tavasz-
köszöntés szokása köré. Habár a far -
sang hivatalosan vízkereszttõl hamva-
zószerdáig tart, a legnagyobb vigassá-
gokat, mint például a napjainkban is
rendkívül népszerû mohácsi busójárást
mégis farsang utolsó három napján,
farsangfarkán szokás tartani.

Celldömölkön ugyan a búsójárásnak
még nincs hagyománya, a régi keme-
nesaljai hagyományokat felelevenítõ
farsangfarki asszonypartynak azonban
annál inkább. A népi szokás szerint

farsanghétfõn ugyanis kizárólag az asz-
szonyok farsangolnak, ami eredetileg
annyit jelentett, hogy férfiruhába búj-
va férfimódra mulattak. Ha ez utóbbi
nem is volt jellemzõ a február 27-i
asszonypartyra a mûvelõdési központ-
ban, a férfitilalom viszont annál in-

kább. Ahogy azt Pálné Horváth Mária, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatója is hangsúlyozta
köszöntõjében, a mulatság résztvevõi
egy csaknem két évtizeddel ezelõtt új-
jáélesztett hagyományt ápolnak, hi-
szen idén nagykorúvá vált a farsang -
temetõ nõi mulatság. A hétfõ délutáni
rendezvényre szép számmal gyülekez-
tek a lányok, hölgyek és asszonyok a
Móritz Galérián, ahol terített asztal és
élõzene várta õket a program egyetlen
legálisan jelenlévõ férfitagja, Pap Zol -
tán közremûködésével. Az estébe nyú -
ló mulatságot elõadások is színesítet-
ték, de nem maradhatott el a zene, a
tánc, a tombola és természetesen a
felhõtlen jókedv sem.

»NN

Hagyományõrzõ asszonyfarsang

A farsangi idõszak utolsó szombatján a
Szent Benedek Iskola Szülõi Munka kö -
zössége megszervezte hagyományos
programját, amelyet a diákok vidám,
színes mûsora nyitott meg a mûve -
lõdési központban. A délután kerettör-
ténete a Jónak lenni jó! elnevezésû gá-
la különkiadása volt, mely a Bene -
dekesnek lenni jó! címet kapta. Elõször
a kis elsõsök kezdték a bemutatkozást:
az a-sok egy kedves kirándulásra vittek
minket, a b-sek pedig néptánc bemu-
tatóval, énekelve és zenélve teremtet-
ték meg az alaphangulatot. Az osz -
tályok mûsoraiban sok népszerû sláger

felcsendült, színes jelmezek tették lát-
ványossá a produkciókat. Voltak: gumi-
macik, orosz és vadnyugati táncosok,
idegen nyelvû dalok. Kung-fu harcosok,
matrózok, apácák és szerzetesek. A

padlás címû musical részletét az
énekkarosok adták elõ magas színvo-
nalon, az irodalmi színpadosok pedig
tévéparódiájukkal szereztek vicces
pillanatokat. Az utolsó mûsorszám az
elsõ párhuzamosan induló nyolcadik
osztályok közös örömtánca volt. Zár -
szóként a gyerekek a nyitó gondolattal
búcsúztak: Benedekesnek lenni jó!
Valóban errõl árulkodott a másfél órás
színes, vidám farsangi mûsor. A folyta-
tásban sokan indultak az iskolába bá-
lozni, ahol szintén remek volt a hangu-
lat. A hagyományokhoz híven a bált a
nyolcadik osztályosok keringõje nyitot-
ta meg, melyet szüleikkel táncoltak.
Méltó befejezése volt ez az este az
önfeledt, vidám farsangi idõszaknak.

Benedekesnek lenni jó!

Míg egyes hagyományok szép lassan
feledésbe merülnek, a farsangi nép-
szokások ezzel szemben ismét virágko-
rukat élik. Különösen nagy teret hódí -
tanak manapság a különféle télûzõ
rendezvények: van, ahol rönkhúzással,
van, ahol bolondesküvõvel és van, ahol
kiszebábégetéssel búcsúznak a telepü -
lések a téltõl.

Három évvel ezelõtt Celldömölk is
megtartotta elsõ télûzõ, tavasz kö szöntõ
rendezvényét a Celldö mölk-Alsóság kö-
zötti területen. A programból idén már
csaknem hagyomány lett, mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint hogy a február
26-án rendezett télbú csúztatóra több
százan gyûltek össze a két városrész
között, ahova a Város gondnokság mun-
katársai ismét óriási máglyát alkotva
gyûjtötték össze a település felesleges-

sé vált karácsonyfáit. Az érdeklõdõket
hangulatos élõzenével várták a szer -
vezõk, melyben Gregorich Zsófia veze-
tésével a Gombolyag együt tes mûkö -
dött közre. De nem csak zenével ké-
szültek a vendégek köszöntésére, me-
leg teával és forralt borral is kínálták az
egyre nagyobb számú közönséget, aki-
ket az önkormányzat nevében Karádi
Mihály képviselõ köszöntött a színpa-
don, jó szórakozást és hagyományõr -
zést kívánva a délután további részé-
hez. A télbúcsúztató keretében sor ke-
rült még a farsang egyik elmaradhatat-
lan eseményére, a jelmezversenyre is,
a legkisebbek ismét magukra ölthették
kedvenc állatuk, mesefigurájuk vagy
szuperhõsük jelmezét. És habár az
ötletes kreációkat zsûri értékelte, de
természetesen senki nem távozott üres
kézzel a színpadról. Ráadásul a felhí-

vásnak az idei évben nem csak a gye-
rekek körében volt sikere, az idõsebb
korosztály képviselõi között is akadtak,
akik maskarában tették tiszteletüket a
rendezvényen. Végül a tavaszköszöntõ
legfontosabb pillanata is elérkezett, a
karácsonyfákból rakott máglyát Karádi
Mihály kép viselõ, dr. Kovács Zoltán
részönkor mány zat-vezetõ és Finta Zol -
tánné, a Városgondnokság igazgatója
lobbantották lángra, hogy tüze végre
valóban elûzze a téli hidegeket, a kö-
rülötte állók pedig együtt köszönthes-
sék a tavaszt. »NÉMETH N.

Télbúcsúztató máglyagyújtás

FOTÓ: SZELE ZSOLT
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Táncba hívott kicsiket és nagyokat a
Kemenesalja Néptánccsoport a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár aulájába szombat délelõtt. A prog-
ramon a Boglya Népzenei Együttes
húzta a talpalávalót. Segítségükkel az
érdeklõdõk megismerkedhettek a kü -
lönbözõ népzenei hangszerekkel is. 
Az alkotni vágyó gyerekeket a „kéz -
mûves kuckó”-ba várták, ahol elkészít-
hették saját farsangi álarcukat, ami

nélkülözhetetlen kelléke a farsangi
mulatságnak. 
Ötletesebbnél ötletesebb jelmezek is
felvonultak: egérkék, hercegnõk, indi -
án lány, kéményseprõ, boszorkány és
természetesen a néptáncosok, akik ön-
magukat alakították. 
A táncos lábú gyerekek és felnõttek
vasi és moldvai táncokat tanultak a
csoport tagjaitól, akik késõbb kalota-
szegi táncokat mutattak be. Termé -
szetesen a délelõtt nem múlhatott el
erõpróba nélkül. A vállalkozó szellemû

résztvevõk a subridomot táncolták, ami
egy vasi „zsebkendõs” tánc és nagy
odafigyelést igényel. Komoly derültsé-
get okozhat egy-egy elhibázott lépés.
Persze jelen rendezvény résztvevõinél
ez nem fordult elõ, õk bátran és ügye-
sen teljesítették a feladatot és a
következõ kihívást is: üveges táncban
is összemérték tudásukat. Végül a csa-
pat finom farsangi fánkkal és üdítõvel
csillapította éhét és szomját.
A farsangi táncház jó hangulatban telt,
a szervezõk ígérik, hogy jövõre ismét
lesz mulatság a farsang jegyében.
Természetesen aki kedvet kapott a
néptánchoz, azt szeretettel várják a
csoportba és a további rendezvényekre
is. Érdeklõdni a mûvelõdési központ-
ban lehet.

BL

Farsangi táncház

2017. február 25-én Kresznerics Ferenc
születésének 251. évfordulójához kap-
csolódva Dr. Balázs Géza tanszékvezetõ
egyetemi tanár, nyelvész és etnográfus
„Fedezzük fel együtt Kresznerics Fe -
rencet!” címû elõadására várta az ér -
dek lõdõket az Alsóságon szolgáló tu -
dós polihisztor nevét viselõ celldömöl-
ki városi könyvtár.

A szokatlan idõpontban, szombaton
délelõtt megtartott rendezvényen né-
pes közönség várta az egyik legismer -
tebb magyar nyelvmûvelõt, aki nem
elõször vett részt Kemenesalja fõvá -
rosában rendezvényen. Gyakori vendé-
ge volt az Apáczai Kiadó szakmai prog-
ramjainak és e kapcsolat alapján Esz -
tergályos Jenõ Kresznerics Ferenc-díjas
pedagógus révén valósulhatott meg az
elõadás. Az otthonosság érzéséhez
hozzájárult Dessewffy Horváth Marietta
helyszínen lévõ, Kresznericset ábrázoló
szobra, amit – Németh Tibor könyvtár -
vezetõ utalt rá bevezetõjében – éppen
Balázs Géza avatott fel 2003. május
23-án. Kutatási témái közül fontos kie-
melni a nyelvstratégia kérdését, a
nyelvmûvelés területét, az internet-
nyelvészet kérdéskörét, a hálózat ku -
tatás problematikáját – és ebbõl az esz-
szenciális felsorolásból nem maradha -
tott ki a magyar pálinka mûvelõ dés -

története sem. A Géza névnap pedig
kiváló alkalom volt arra, hogy a jeles
vendéget minõségi nedûvel köszöntse
fel Esztergályos Jenõ.
Az elõadás felvázolta a két Ferenc,
Kazinczy és Kresznerics párhuzamos
életrajzát, amely számos ponton meg -
lepõ azonosságokat mutatott. Ismerték
egymást és a „széphalmi vezér leve le -
zõ szerverének címlistáján” szerepelt a
Ság hegy tövében élõ Kresznerics is.
Mindketten életük jelentõs részét visz-
szavonultságban töltötték: ha Kazinczy
környezetét „kis magyar Weimar”-nak
nevezzük, akkor ez a titulus akár jár

Kemenesaljának is, amely a XIX. század
elsõ harmadában az ország leg mû vel -
tebb, legpolgárosultabb vidékének szá-
mított. A modern magyar nyelv megte-
remtésén fáradozó sági polihisztor fõ
mûve, a „Magyar szótár gyökérrenddel
és deákozattal” a szavak legbensõ lé-
nyegét megragadó gyökszemlélet ré -
vén nem csupán erõsen hatott a közis-
mert Czuczor-Fogarasi szótárra, hanem
szóbokrai révén a mai hálózatkutatás vi-
lágában is újfent haladó irányt képvisel. 
A nyelvészprofesszor egyik kedvelt ku-
tatási területe a szólások és közmon-
dások világa, aminek Kresznerics is hó-
dolt a maga idején. Balázs Géza bõ sé -
gesen idézett érdekes és szórakoztató
példákat a nyelvi változásokra. Az elõ -
adását követõ kérdések során pedig
többször elõvette legendás jegyzetfü-
zetét, hogy újabb nyelvi gyöngysze-
mekkel gazdagítsa ismereteit. Fel me -
rült, hogy a nyelvújítás során Kazinczy
a nemzeti sírkert elnevezéseként az
üdvlelde kifejezést javasolta, amely
azonban nem honosult meg. A Ke me -
nes alja aranykora – benne Kresznerics
teljesítménye – elõtti tisztelgés gya-
nánt azonban miért is ne neveznénk
üdvleldének azt a Nemzeti Sírkertet,
amelyben Kresznerics alsósági sírja is
helyet kapott?

»NÉMETH TIBOR

A kis magyar Weimartól az üdvleldéig
Kresznerics Ferenc újrafelfedezése



Negyedszer hirdette meg független
film fesztiválját a celldömölki Art Mozi,
mely láthatóan évrõl évre egyre na -
gyobb népszerûségre tesz szert az
amatõr filmesek körében, hiszen idén
már rekordszámmal, 43 pályamunká-
val neveztek az alkotók. A fesztiválra
ezúttal is a már jól ismert kategóriák-
ban lehetett jelentkezni, és habár az
elõzõ évek statisztikáihoz hasonlóan
2017-ben ismét a játékfilmek kategóri-
ája bizonyult a legpopulárisabbnak, de
szerencsére egyre több doku men -
tumfilm, zenés etûd, kísérleti film és
animáció is színesíti a palettát.

„Nagyon jó, hogy ilyen sok film neve-
zett a Totál Plánra” – osztotta meg vé -
le ményét Erdélyi János, a zsûri elnöke.
„Az viszont egyértelmû, hogy ezek az
alkotások rendkívül eltérõ színvonalú-
ak. Személy szerint engem azok szo-
morítanak el, amelyek csak úgy önma-
gukért vannak. Több olyan pályamun-
kát is láttam, amelyeknek a közép -
pont jában az erõszak állt, mögöttes

tartalom nélkül. A mondanivaló és az
érzelmek hiánya pedig egy egyébként
jól kivitelezett horrort is tönkretesz.
Viszont láttam minõségi alkotásokat is.
Például egy egyetemisták által készí-
tett rövid játékfilmet, ahol egyér -
telmûen megmutatkozott a szerzõi
szándék, volt tartalma, mondanivalója,
érzelmeket váltott ki, még ha nem is
volt tökéletes a kivitelezés.” Ahogy azt
Erdélyi János Balázs Béla-díjas doku -
men tumfilm rendezõ is megjegyezte,
az amatõrnek nevezett filmek színvo-
nala is egy nagyon széles skálán mo-
zog, hiszen már a fesztivál elsõ napján
bebizonyosodott, hogy a pályamunkák
között akadtak valóban kezdõ alko -
tások hobbifilmesektõl, félprofi mun -
kák színi köröktõl, filmes diákmûhe -
lyektõl vagy egyetemi hallgatóktól, és
technikailag és tartalmilag is professzi-
onális, színvonalas alkotások már elis -
mert rendezõktõl. A két napos fesztivál
nagydíját végül Helstáb Martin vihette
haza, aki három animációs filmmel is
nevezett a Totál Plánra. Az egér, aki

egér akart lenni, a Jó étvágyat, bo -
garam!, valamint a Hurut címû alko -
tások méltán nyerték el a fõdíjat, hi -
szen rendezõjük egy olyan sajátos,
izgalmas képi világgal rendelkezõ
univerzumba kalauzolja a nézõt, amely
egyszerre ironikus és magával ragadó,
egyedisége mindenkire hatást gyako-
rol. Játékfilm kategóriában megosztott
elsõ hely született Pazsitka Ákos és
Wittinger Zsolt alkotásai között. A do-
kumentumfilmek közül Boros Ferenc és
Horváth Zoltán 90, 19, 9 – Fekete Iván
a Gulágon címû alkotása nyerte el az
elsõ helyezettnek járó díjat, az animá-
ciós filmek kategóriájában Mészáros T.
László aratott sikert A tolvaj és A kórus
címû rövidfilmjeivel. A természetfilmek
különdíját Poroszka Magyar Zsolt vihet -
te haza a Méhlegelõkért. Etûd kategó-
riában Körtési András és Tényi Bálint
filmjeit díjazta a zsûri. A legjobb kivite-
lezésért Tokodi Sándor nyert elisme-
rést, alkotói különdíjban pedig a Rum-
Kastély Média Szakkörének alkotócso-
portja részesült. »NÉMETH NÓRA
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Független filmek fesztiválja az art moziban

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár minden évben egy-egy
könnyed zenés mûsorral kedveskedik
nõnap alkalmából a szebbik nem kép vi -
selõinek. Idén a hölgyek ünnepe elõtt
négy nappal, március 4-én vendéges-
kedett a Savaria Szimfonikus Ze nekar
az intézmény színpadán. A telt házas
elõadás kellemes programja a lányok,
asszonyok mellett számos férfit is be -
csalogatott a nézõtérre szombat este.

A „Fimzenék classic” címû összeállítás
az olasz és amerikai filmek világába
kalauzolta el a közönség soraiban ülõ -
ket, népszerû és közkedvelt, fülbe -

mászó dallamokkal fûszerezve. Vitat -
ha tatlan tény, hogy egy-egy film képi
és látványvilágához szervesen kapcso -
lódnak a megfelelõ aláfestõ zenék, és
ezek közt olyan betétdalok is fellel -
hetõk, melyek esetleg örök nyomot
hagytak szívünkben-lelkünkben. Ilyen
felejthetetlen klasszikusnak számít töb-
bek között a „Volt egyszer egy vadnyu-
gat”, a „Keresztapa”, vagy éppen a
„Rómeó és Júlia” filmzenéi, melyek
természetesen nem maradhattak ki a
zenekar repertoárjából. 
A Savaria Szimfonikus Zenekar mû vé -
szei a jövõre 90 éves filmzenei klasszis,
Ennio Morricone elõtt tisztelegve, tõle

játszottak pár méltán híres dallamot;
majd a másik nevezetes olasz film -
zeneszerzõ, Nino Rota munkásságát
idézték meg. Az itáliaiak után az ame -
rikai kontinenshez kötõdõ filmzenék
kerültek elõ, így például az „Óz, a cso-
dák csodája”, a „Schindler listája”, a
„Rózsaszín párduc” címû filmek emlé-
kezetes betétdalai csendültek fel.
S hogy a hallgatóság tudja mihez kötni
a soron levõ zenét, a szóban forgó
filmbõl részletek peregtek a vetítõ -
vásznon. Így válhatott teljessé az él-
mény, amit még tovább fokozott azon
tény, hogy a zenekar tagjainak sorában
két celli kötõdésû, és a helyi zeneisko-
lában tanító pedagógus, Bejcziné Né -
meth Tünde (zongora) és Kovács Ró bert
(kürt) is helyet foglalt. »REINER ANITA

Filmzenei klasszikusok nõnapra

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Nagy Ferenc és
Tóth Adrienn leánya: Jázmin, Molnár
István és Szûrszabó Csilla fia: Máté
István. Halálozás: Kontics Ist vánné sz.
Vizkeleti Irén Ottilia, Lanczkorné Bódis
Mária, Tóth Sán dorné sz. Vla sich
Paula, Németh Je nõ, Batancs Vince,
Kiss Jenõné sz. Pup Anna, Huszár Imre,
Finta Jó zsefné sz. Vas Irén Mária,
Farkas Ferenc, Szabó István, Balázs
Gyula Mihályné sz. Törkenczi Éva, Né -
meth Ferenc, Ló ránt Imre Ferencné sz.

Kiss Rózsa, Tóth Imre, Görög István.
Boba Halá lozás: Kovács Ferencné sz.
Szász Julianna. Kemenespálfa Halá -
lozás: Gõcze Gyöngyi. Mer sevát Szü -
letés: Fekete Krisztián és Gombási
Krisz tina fia: Lõrinc. Mes teri Halá lo zás:
Zseli Ferencné sz. Döme Mária. Ne -
meskeresztur Ha lá lozás: Marton Gá -
bor. Ostffy asszonyfa Születés: So -
mogyi Zoltán és Kiss Frida leánya:
Regina. Halá lozás: Horváth Lászlóné
sz. Horváth Rozália. Szergény Szü letés:
Vajda Tamás és Jugovics And rea fia:
Tamás Junior. Halálozás: Ko vács
Lajosné sz. Frank Ida.

Értesítés
Celldömölk Város Önkormány za -
tának Képviselõ-testülete 2017.
már cius 29-én (szerdán) 16 órai
kezdettel közmeghallgatást tart. 
Az ülés helye: Városháza nagyter-
me, 9500 Celldömölk, Városháza
tér 1.
A közmeghallgatáson a várost
érintõ témákban várják a véle-
ményeket.
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Korábban már végignéztük a refor -
máció értékei közül az elsõ hármat: so-
la scriptura (egyedül a Szentírás), sola
fide (egyedül hit által) és sola gratia
(egyedül kegyelembõl). Talán, ha
egyáltalán lehet sorrendet felállítani, a
legfontosabb a negyedik reformátori
alapelv: solus Christus, azaz egyedül
Krisztus. 

Oly sok minden van, amiben emberek
reménykednek, mint életük, életterve -
zésük segítõjében. És sok mindenre te-
kintenek úgy, mint amik befolyásolhat-
ják életüket jó vagy rossz irányban.
Ilyenek a babonák a fekete macskától
kezdve a lekopogásig. Vagy így tekinte-
nek sokan a horoszkópokra, és olvassák
a babahoroszkópot és a virághoroszkó-
pot sok mással együtt. És való igaz. Így,
vagy úgy, de ezek mind befolyásolhat-
ják életünket, gondolkodásunkat és vi-
selkedésünket. Ugyan so kan csak vicces
idõtöltésnek mondják, vagy éppen a
régi szokások közé sorolják mindezt sok
mással együtt, egy-egy elszólásból ki-
derül azonban, hogy mégis befolyásol-
ja életüket, még ha nem is figyelnek rá
komolyabban. Máskor viszont teljesen
megkötik az embert az ilyen dolgok, és
már rabja lesz attól való félelmében,
nehogy valami rossz történjék vele. A
XVI. században élõ Luther Márton is ez-
zel szembesült, amikor azt látta, hogy
emberek idejük egy jó részét töltik az-
zal, hogy a babonaságoknak megfe -
lelõen alakítsák életüket, és minden
igyekezetük ellenére legtöbbször nem
hogy boldogabb lenne az életük, ha-
nem egyre több félelemben élnek,
mert rabjaivá válnak sok mindennek.
Pedig Isten örömre és boldogságra te-
remtette és teremti ma is az embert. A
reformátor azt látja meg a Szentírásból,
és lesz örömteli felfedezése, hogy a
Krisztusra figyelõ ember megsza ba -
dulhat ezektõl a megkötözöttsé gektõl,
és ezzel együtt sok félelemtõl és
rettegéstõl. Rájön ugyanis, hogy bár

van sok ember felett álló hatalom,
amelyek bizony igyekeznek befolyásol-
ni életünket a rossz felé, de figyelhe-
tünk egy olyan hatalomra, aki a jó felé
vezet, aki felszabadít és örömet ad
nemcsak ebben a világban, hanem
ezen a földi világon túl is. Ezért keresi a
reformátor minden bibliai könyvben
(még az Ószövetség könyveiben is) azt,
ami valamiféleképpen Krisztusra mutat,
Róla szól, vagy az Õ munkáját készíti
elõ. Ezt a reformátori alapelvet követve
ma is felszabadultan élhetünk, és nem
kell babonaságokra, horoszkópokra és
más dolgokra hagyatkoznunk. A sorsot
ugyan nem irányítjuk, de életünket
nem a sors viharai határozzák meg.
Krisztus az, aki vezetni tud és akar.
A reformáció tanítását követõ ember
nem csak a világ dolgaival kapcsolat-
ban gondolkodik így, de Isten ügyében
még inkább. Istennek legyen érte hála,
hogy sok példakép van elõttünk a
Szentírásból és a keresztyénség törté -
netébõl, akikre figyelhetünk. Minták
elõttünk az Istenre figyelés, az Isten
dolgaiban való munkálkodás terén.
Ebben lehetnek példákká a reformáció
tanítására figyelõ ember számára is
Mária és az apostolok, vagy éppen az
egyházatyák és sok keresztyén õsünk,
akik mind-mind életük különbözõ kö-

rülményeiben, vagy annak egyes
eseményeiben példa értékûen tudtak
és akartak Istenre figyelni, Jézus
Krisztust követni. Õk azonban csak min-
ták. Addig helyes rájuk figyelni, amíg
elvégzik Istentõl kapott feladatukat, a
Krisztusra, a Megváltóra való mutatást,
és nem takarják el Krisztus keresztjét.
Ezért a reformáció egyházai Isten dol-
gaiban különösképpen is csak Krisz -
tusra tekintenek, Tõle tanulnak, és
Hozzá fordulnak imádságaikkal, Õt
dicsérik énekeikkel. Legfeljebb õseink
példája segít bennünket abban, hogy
saját életünk különbözõ helyzeteiben
hogyan tehetjük ezt meg. De üdvössé-
günk dolgában nincs más, aki segíteni
tudna minket, mint Jézus Krisztus. Õ az
egyetlen út az üdvösséghez! Maguk az
apostolok azok, akik az apostolok
cselekedeteirõl írott könyvben maguk-
ról Istenre irányítják az emberek fi-
gyelmét, amikor azok imádni akarják
õket (ApCsel. 14,11-18.). Ezért életünk
különbözõ kérdéseiben és dolgaiban
mindig igyekszünk Krisztusra tekinteni,
az Õ tanítását követni. Így ad a refor-
máció egyházainak és az egyes hívõk
életének is biztos alapot ez a reformá-
tori alapelv a földi élet kérdéseiben, de
az üdvösség dolgában különösképpen
is. Sok ember számára bizonytalan ez a
világ és a saját sorsa. Nincs támasza,
tájékozódási pontja, amire minden kö-
rülmények között számíthatna. Ugyan
a mai világ rengeteg megoldási lehe -
tõ séget kínál, de ezek a sokszor egy-
másnak is ellentmondó megoldások in-
kább csak még bizonytalanabbá tesz-
nek minket esetlegességükkel. Ezért
olyan bizonytalanok és tanácstalanok
sokan. Nem tudják, mikor, hova fordul-
janak, kire figyeljenek. A reformáció
minden kérdésben, a világ kérdéseiben
éppen úgy, mint az Isten dolgaival
kapcsolatban megtalálta a megoldást,
és ezért hirdeti: Egyedül Krisztus!

»RÁC DÉNES

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

A reformáció értékei IV.: Solus Christus

A Ság hegy déli oldalán 1264 m2

terület – részben szõlõ – pincével,
közmûvekkel eladó.
Tel: 06 70/333-6659.

» APRÓHIRDETÉSÓvodai beíratás
A Celldömölk és Környéke Közok -
tatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 2017/2018. ne-
velési évre a Celldömölki Városi
Óvodába történõ beíratás idõpontját
az alábbiak szerint határozta meg:
2017. április 26–27. (szerda–csütör-
tök) 8.00 órától 16.00 óráig. A Kop tik
Úti Óvodába és a Vörösmarty Úti
Tagóvodába beiratkozó gyermekek

beíratásának helyszíne: Koptik Úti
Székhelyóvoda (Celldö mölk, Koptik u.
10. sz.). Az Alsósági Tagóvodába be-
iratkozó gyermekek beíratásának
helyszíne: Alsósági Tagóvoda (Cell dö -
mölk, Sági u. 174. sz.). Az óvoda -
vezetés kéri a szülõ ket, hogy gyer -
mekük beíratásakor a szülõ személyi
azonosítót és lakcímet igazoló igazol-
ványán kívül a gyermek lakcímkár-
tyáját, születési anyakönyvi kivonatát
és TAJ-kártyáját is vigyék magukkal.
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Emlékszem egy zimankós téli napra,
amikor a konyhaablakban térdeltem,
kb. 4 évesen, és csillagokat karcoltam
a befagyott üvegre. Hirtelen nyílt az aj-
tó, a pokrócot a plafonig csapta az
északi szél. A nyomában pirospozsgás,
mosolygó ember, Józsa Márton lelkész.
A Biblia „szívérõl” beszélt: „Úgy szeret-
te Isten a világot...” (Ján 3,16) Akkor
csírázott ki bennem a Teremtõ iránti bi-
zalom. Amikor a Luther filmet most új-
ra láttam – tán nem csak a személynév
miatt –, ez a kép jött az emlékezetem-
be: jön, mint a szél, mert nem tehet
másképp. 
Több könyv és film is készült a refor-
mátorról. Soós Attila teológus, a Nyitott
Szemmel magazin fõszerkesztõje a
köz ismerten legjobb, 2003-as Eric Till
alkotást választotta a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban
tartott elõadásaihoz. A film azt az em-
bert mutatja be, akit olthatatlan tûz
éget, hogy mindenkivel megis mer -
tesse a bûnrendezés igaz kérdését,
melyben évekig hamis felfogás kínoz-
ta. Nem csoda, hisz akkoriban nem for-
gott közkézen a Biblia, így maguk a
szerzetesek sem ismerhették igazán a

Krisztusról szóló tanításokat. Márton a
könyvtárban talált Római levélbõl is-
merte fel, hogy Isten valóban gyûlöli a
bûnt, de mérhetetlenül szereti a
bûnöst. Megváltásunkért engedte
bûntelen fiát halálra, hogy aki ezt érté-
keli, hit által újra visszakerülhessen
eredeti állapotába, halljuk. S látjuk,
hogy az értelmes szerzetest Rómába
küldik, ahol mélységes csalódások érik.
A vezeklés, a pénzért megváltható fel-
oldozás, az ereklyék tiszteletének tanát
már nem tudja elfogadni. Késõbb,
egye  temi doktorként szembesül a
Tetzel által árusított búcsúcédulákkal,
melyek jogosságát, mint megtudjuk 94
tételben magyarázták meg. Erre már
nem hallgat, megírja a cáfolatot, hoz-
zátéve egy 95.-et… Hogy milyen ha-
tást hozott ez a világra, s egyes em-
berek életére, ebben nagyon külön -
bözõek a vélemények, mint Luther sze-
mélyének megítélésében is. Tény,
hogy az egyetemet alapító, korábban
ereklyéket gyûjtõ Bölcs Frigyes válasz-
tófejedelem és gyóntatója, Spalatin az
õ oldalára állnak, holott Luthert pápai
bulla, majd birodalmi átok sújtja, bárki
megölheti büntetés nélkül. Lélekben

vele van Staupitz is. Luthernek Frigyes
kérésére nem kell Rómába mennie,
megvédheti tanait a Wormsi birodalmi
gyûlésen. Majd a bölcs uralkodó, hogy
mentse, maga raboltatja el. Luther ek-
kor fordítja le németre a Bibliát.
Minden forradalom hoz káros hatáso-
kat…  Egy dolgot érdemes tennünk, a
Szentírás mérlegét használjuk!  „Min -
dent megvizsgáljatok, a jót megtart -
sátok!” „Õrizzük az emlékét és az érté-
keit is?” Ez az elgondolkodtató címe
egy, a reformációról most megjelent
könyvnek. Az emlékezés folytatódik,
mint ahogy a reformáció sem zárulhat
le. Ahol valami megromlik, akár fizika-
ilag, akár lelkileg, a javítás, újraalakí-
tás, az igazsághoz való visszafordulás
mindig elmaradhatatlan lelkiismereti
kérdés kell, hogy legyen. 

»NÉMETHNÉ ÕRI IRMA

Luther Márton Celldömölkön

2017. 01. 28-án, a Budapesten rende-
zett Amita Dance Jam-en a szom -
bathelyi Bomb nevû csapat 1. helye-
zést és a legjobb tánccsapatnak járó dí-
jat, az Amita szobrot is megkaphatták.

A celldömölkiek azért is lehetnek büsz-
kék erre az eredményre, mert a szom-
bathelyi csapat között volt egy celldö-
mölki lány is, Nagy Bettina, aki képvi-
selte a celldömölkieket ezen a rangos
országos versenyen. 
A januári Amita Dance Jam sikerein fel-
buzdulva a lányok újabb célokat tûztek
ki maguk elé. A 2017. 02. 15-én tartott
Ritmus csapatok és Hip-Hop Unite
Hungary országos táncversenyén vet -
tek részt, ami az elsõ pontszerzõ ritmus
bajnoki elõdöntõ. A csapat itt is si -
keresen szerepelt (felnõtt kategória 3.
he lyezés) így õk is kijuthattak a zágrá-
bi nemzetközi táncversenyre, amit má-
jus 6-7-én tartanak Zágrábban. A nem-
zetközi versenyen több mint 3000 tán-
cos, több mint 150 táncklub, több mint
15 ország vesz részt (Olaszország,
Orosz ország, Bosznia, Szlovénia, Bul -
gária, Szer bia, Magyarország, Make -

dónia, Ro mánia, Görögország, Monte -
negró, Törökország, Lengyel or szág,
Ukrajna, Németország). A nyertes tánc-
csapatok 1500 euro pénzdíjat, ösztön-
díjakat kap nak és nemzetközi tánctá-
borokban vehetnek majd részt. A
szombathelyi lányok itt már azért fog-
nak keményen küzdeni, hogy kijuthas-
sanak az októberben tartott világbaj-
nokságra, ami Rómában kerül megren-
dezésre. A Rit muscsapatok és Hip-Hop
Unite Hun gary országos táncversenyén
elért ered mények:
Chapter II. – gyerek formáció, 2. he -
lyezés, edzõ és koreográfus: Rácz-
Fodor Bernadett. Sassy – junior csapat,
4. helyezés, edzõ és koreográfus: Vörös

Orsolya. Energizer – junior formáció 2.
helyezés, edzõ és koreográfus: Rácz-
Fodor Bernadett. Energy Bomb – felnõtt
formáció 3. helyezés, edzõ és koreog-
ráfus: Rácz-Fodor Bernadett. 
További versenyeik ezen a versenyso-
rozaton: április 1. Budapest (kvalifikáci-
ós verseny), május 6-7. Zagreb (nem-
zetközi bajnokság).

Energys sikerek Budapesten
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NB II.
Vértesszõlõs SE – CVSE-SWIETELSKY III.
5:13
Simon Ferenc 4, Ölbei Péter 3, Iván
Bertold 3, Lukács Balázs 3.
Az elvesztett párosok után csapatunk
rákapcsolt és simán begyûjtötte a két
pontot.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY V. – Haladás-Vízéptek
SE 9:9
Teket Attila 3, Tamás László 3, Szabó
Ferenc 2, Teket Attila – Tamás László
páros.
Nagy küzdelemben sikerült pontot sze-
rezni az esélyesebb Haladás ellen.

CVSE KSZ – Vasvári KSE 43-33 (9-11, 10-
7, 10-3, 14-12), kosárlabda-mérkõzés,
Vas megyei városi és városkörnyéki
bajnokság, Celldömölk, vezette: Pál,
Szabó 
CVSE KSZ: Esztergályos M. 6/0, Németh
B. 5/0, Kovács B. 2/0, Bíró E. 6/6, Tóth
B. 4/0, Hérincs R. 2/0, Orbán T. 6/0,
Gaál T. 7/3, Lang Z. 3/3, Kovács K.
2/0. Edzõ: Szabó Bence.
Jól kezdett a házigazda, az elsõ ne-
gyedben az utolsó percekig vezetett is,
ám a vasváriak fordítani tudtak. A má-
sodik tízperc sem hozott megnyugtató
fölényt a cellieknek, de a szünetre már
minimális elõnyt sikerült kidolgozni. A
harmadik negyedben már nem kegyel-
mezett a CVSE, a papírformának
megfelelõen ellépett ellenfelétõl, és a
találkozó végéig megõrizte elõnyét.
Ezzel a mérkõzéssel véget értek az
alapszakasz küzdelmei, a Celldömölk
csoportjában a 4. helyet szerezte meg,
ezzel a felsõházi rájátszásba jutott.

»CSUKA LÁSZLÓ

Celldömölki VSE – Bajnok DSE Nemes -
vámos 24-31 (10-16), NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, Celldömölk vezet-
te: Böhm, Tóth
Hazai vezetéssel kezdõdött a találkozó,
de az elõny nem tartott sokáig. Tá -
madtak ugyan a celliek becsülettel, de
a helyzetek rendre kimaradtak, sok
esetben a kapufa is segítette a ven dé -
geket. Az elsõ félidõ közepére már két
gól volt a nemesvámosi elõny, és a
folytatásban egyre csak növelte fölé-
nyét a vendégcsapat. A játékvezetõk

egymás után 4 kiállítást is kiosztottak a
cellieknek, míg a másik oldalon még a
sárga lap sem villant hasonló ese tek -
ben. A második félidõben sem tudott
újítani a Celldömölk, végig magabiz -
tosan õrizte elõnyét a Nemesvámos, és
végül hétgólos gyõzelemmel távozott
a CVSE-Swietelsky Arénából. 
CVSE gólszerzõi: Szomorkovits L. 6, Szo -
morkovits A. 6, Vlasich T. 4, Sebestyén
F. 3, Farkas A. 2, Németh V. 2, Geiger
Cs. 1.

»CSUKA L.

Bajnoki mérkõzések

A sakk diákolimpia megyei döntõjérõl
valamennyi celldömölki induló érem-
mel térhetett haza. A Celldömölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium és a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola di-
ákjai négy arany-, egy ezüst- és két
bronz érmet gyûjtöttek be különbözõ
korcsoportokban. Az elsõ helyezettek
képviselhetik megyénket, illetve isko-
lájukat áprilisban a Miskolcon megren -
dezésre kerülõ országos döntõn.

Részletes eredmények: I. korcsoport-
ban: Láng Kiara (Szt. Benedek) 3. hely;
III. korcsoportban: Lenner András (Szt.
Benedek) 1. hely és Õri Dániel (Szt.
Benedek) 3. hely;  IV. korcsoportban:
Farkas Kata (Szt. Benedek) 1. hely.
V. korcsoportban lány kategóriában:
Lenner Luca (CBG) 1. hely és Bándoli
Bianka (CBG) 2. hely, V. korcsoportban
a fiúk között: Pethõ Botond (CBG) 1.
hely.

Celldömölki éremesõ a sakk diákolimpián

Idõpontváltozás
Klubcsapatok Szuperligája elõdöntõ
1. mérkõzés: március 14. 17.00
CVSE-Swietelsky – STK Starr Varazdin
(horvát) 
Visszavágó : március 21. 18.00 
Extraliga:
március 25. szombat 11.00 
CVSE-Swietelsky – BVSC II. 

Vereség hazai pályán

Tízpontos siker

Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzata
értékesíteni kívánja a következõ
lakásokat:
 Celldömölk, Sági u. 1/A. III/2.

szám alatti 49 m2-es társasházi
lakás.
Eladási ár: 7.105.000,- Ft

 Celldömölk, dr. Géfin tér 2. V/1.
szám alatti 53 m2-es társasházi
lakás.
Eladási ár: 8.070.000,- Ft

 Celldömölk, dr. Géfin tér 2.
VII/4. szám alatti 42 m2-es tár-
sasházi lakás.
Eladási ár: 6.390.000.- Ft

Érdeklõdni: Celldömölk Város Közös
Önkormányzati Hivatala, Város há za
tér 1., tel: 06 95/777-813.
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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 – Kõszeg 3-0 (1-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 17. forduló 2017.
március 4. 
Vezette: Horváth Patrik (Márton Péter,
Horváth Ádám).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Gyõrvári
(Bo dor 66. p.), Varga (Györkös 66. p.),
Virág – Enyingi Marcell (Németh 56.
p.), Potyi, Szuh, Enyingi Márk – Piri
(Dobson 73. p.), Klauzer. Edzõ: Koman
Vladimir.
Kõszeg: Táncsics – Major (Koroknai 71.
p.), Rácz, Dévai (Marti R. 62. p.), Máthé
– Marti Chr. (Biegner 46. p.) Molnár
(Szûcs 75. p.), Bujtás, Prán – Keresz -
tényi, Szolyák. 
Kiállítva: Szuh Ferenc (77. p.)
Góllövõk: Gyõrvári Gábor (32. p.),
Klauzer Ádám (59. p.) Németh József
(62. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Kõszeg U19 0-
4 (0-1). Érthetetlen és megmagyarázha-
tatlan teljesítménnyel zárta hazai pályán
az õszi szezont (Vép 0-5) és ugyanígy
kezdte a tavaszi szezont az ifi csapat,
amely a korábbi jó teljesítménye okán

még ezek ellenére is vezeti a bajnoksá-
got, igaz, már csak két ponttal. 
Nos, elkezdõdött. A tavasz is ideért,
igaz, azért egy fordulót kellett rá várni,
a korábbi hírekkel szemben a Rum
elleni nyitó mérkõzés mégsem Pün -
kösd hétfõn lesz pótolva, hanem az
idén ugyancsak hétfõre esõ munka ün-
nepén. De ne szaladjunk ennyire elõre
az idõben és térben, hanem maradjunk
március negyedikén, szombaton a
Kolozsvár utcában történteknél. A ven -
dég a Kõszeg volt, a néhány évvel
ezelõtti bajnokcsapat, aki ebben az év-
ben (is) a kiesés ellen küzd. A reális
veszély hatására hat korábban kõszegi
kötõdésekkel bíró játékost igazoltak a
tél folyamán, közülük öten a felnõtt
kezdõben kaptak rögtön szerepet,
egyi kük pedig az ifi kapusaként oldotta
meg feladatát, kapott gól nélkül. Az új
csapatösszetételhez új lendület is du-
kált, pechjükre éppen egy olyan csa-
pattal kerültek rögtön szembe, aki ké-
pes volt a vitorlájukból kifogni a szelet.
Nem azt mondom, hogy valami na-
gyon látványosan, de azt mondom,

hogy szisztematikusan, célratörõen és
semmi kétséget nem hagyva az idõ
múlásával abban, hogy a celli csapat a
jobb csapat. 
Amúgy egy elég jó sorozatban va-
gyunk, 660 perce nem kaptunk gólt a
bajnokságban, közben rúgtunk 28-at.
Ezzel a nem mindennapi, több mint hét
meccses sorozattal a Répcelak 2013/
14-es szezonbeli csúcsteljesítményét
adtuk át, mint legjobb teljesítményt e
témakörben a múltnak. De mit hoz a
jövõ, kérdezhetik. Annyi ban nem hoz
újat, hogy a következõ két meccsen is
egy-egy, a kiesés ellen küzdõ csapat
lesz az ellenfél, elõször március 11-én,
Vönöckön a Kemenes alja, majd rá egy
héttel késõbb ismét hazai pályán a
Nádasd. A Kemenesalja, hasonlóan a
Kõszeghez, egy hatos fo gattal próbált
erõsíteni az átigazolási idõszakban,
Dobány Gábor játékos-edzõ vezetésé-
vel, mindannyian Uraiúj faluból érkez-
tek. Tavaszi bemutatkozásuk egy já-
nosházi gól nélküli döntetlennel nem is
rossz és biztató elõjel arra, hogy egy jó
kis meccset láthatnak majd a találkozó-
ra kilátogatók, a realitás azért inkább a
750-re van. 

»DOTTO

Jól kezdõdik a tavasz

2016/17-es évad tavaszi sorsolás
03.04. szombat 14.30 Celldömölk  Kõszeg

03.11. szombat 14.30 Kemenesalja  Celldömölk

03.18. szombat 15.00 Celldömölk  Nádasd

03.25. szombat 15.00 Répcelak  Celldömölk

04.01. szombat 15.30 Celldömölk  Vasvár

04.09. vasárnap 15.30 Rábapaty  Celldömölk

04.15. szombat 15.30 Király SZE  Celldömölk

04.22. szombat 16.00 Körmend  Celldömölk

04.29. szombat 16.00 Celldömölk  Lukácsháza

05.01. hétfõ 16.00 Rum  Celldömölk

05.06. szombat 16.30 Jánosháza  Celldömölk

05.14. vasárnap 17.00 Egyházasrádóc  Celldömölk

05.20. szombat 17.00 Celldömölk  Uraiújfalu

05.27. szombat 17.30 Szentgotthárd  Celldömölk

06.04. vasárnap 18.00 Vép  Celldömölk
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk–Izsákfa (Bokod puszta) 

tel.: 95-420-543

Tûzifa akció!
Akác kugli: 4000 Ft 3500 Ft/q
Cser kugli: 3500 Ft: 3300 Ft/q
Bükk kugli: 3700 Ft 3300 Ft/q

Áraink márc. 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek!

Telefonon is rendelhetõ!
Faipari üzemünkbe asztalost, betanított munkást,

targonca és motorfûrész kezelõt felveszünk.

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

Minden laminált padlónkhoz
ajándék szegõléc, alátétfólia!

10 mm-es Nosztalgia tölgy: 3350 Ft/m
2

Extra tartós 8 mm-es exkluzív színekben: 
Fehér tölgy: újdonság 2190 Ft/m

2

Antik tölgy: újdonság 2860 Ft/m
2

Hickory („arany alma”): 2390 Ft/m
2

Antik tölgy sötét újdonság 2490 Ft/m
2

Elegáns szil 2860 Ft/m
2

Springfield dió 2860 Ft/m
2

Tigris tölgy 2860 Ft/m
2

Közepesen erõs igénybevételre 7 mm-es:
Bükk 2190 Ft/m

2

Sevila tölgy 2190 Ft/m
2

Vadcseresznye 2290 Ft/m
2

Több 100 m
2
-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Az akció részleteirõl érdeklõdjön üzletünkben.
Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton 
Gipszkarton normál 9,5 mm-es: 475,-Ft/m

2

Akciós áraink március 30-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!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

Cell-tank



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 

villanyszerelő: vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai 
raktárosok: targoncás jogosítvánnyal

informatikusok: német nyelvtudással, informatikai 
végzettséggel rendelkezők, valamint

takarítónők jelentkezését!
Amit kínálunk:
 azonnali munkakezdés
 három műszakos munkarend
 cafeteria
 hosszú távú biztos munkalehetőség
 előrelépési lehetőség
 ingyenes céges buszjárat
 tömegközlekedéssel való bejárás esetén 100%-os támogatás

Jelentkezés önéletrajz megküldésével a m.szegedine@wewalka.hu e-mail címre, 
vagy postai úton Szegediné D. Mónika részére. Címünk: 9500 Celldömölk, Pápai u. 27. 

Érdeklődni a 06 95/525-367-es telefonszámon lehet.

Tankoljon jó minõséget jó áron!



Celldömölk központjában
új építésű 

társasházi lakások
év végi költözéssel

eladók. 
(Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.

megvalósításában) 
Érdeklődni: +36 70 941-2077

+36 95 422-493


