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

BAKANCSOK, VÉDÕCIPÕK
MUNKARUHÁK VÁSÁRA 

FA-GYULÁNÁL!
Prémium munkavédelmi cipõk!

Igényes bõr munkáscipõk már: 8985,- Ft/ pár

Klasszikus munkásbakancs már:5590,- Ft/pár
Utcai bõr bakancsok is kaphatók.

Maximális minõség, valódi garancia!
Munkaruhák, mellények, védõfelszerelések
Gumicsizmák, csizmabélések védõkesztyûk!

Gipszkarton, OSB!
Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton 

Gipszkarton normál 12,5 mm-es: 1190 Ft/tábla
Gipszkarton normál 9,5 mm-es: 1000 Ft/tábla

Gipszkarton profilok minden típusban
Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk

Isover és Kanuf hõszigetelõk szuper áron!
Áraink a készlet erejéig érvényesek!
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Az elhunyt elöljárókra emlékeztek…
Mindenszentek nem csak a családok
ünnepe, de a közösségeké is, a Cell -
dömölki Önkormányzat minden évben
lerója kegyeletét a település egykori
vezetõi, rangos személyei elõtt. 

Ok tóber 31-én Fehér László polgármes-
ter, Söptei Józsefné alpolgármester,
Farkas Gábor jegyzõ, Karádi Mihály és
Bakó László képviselõk koszorút he lyez -
tek el a celldömölki temetõben dr.
Gosz tonyi János és dr. Gömbös Ferenc
egykori or szággyûlési képviselõk sírján.
A kegyelet virágait helyezték el Dala
József járási tanácselnök és Kálmán
Jenõ, a járási pártbizottság elsõ titkára
sírboltjánál. Tima László alpolgármester
és iskolaigazgató, valamint Balázs Béla
CVSE elnök nyughelyén. Koszorúval rót-
ták le kegyeletüket Limpár József egy-
kori tanácselnök-helyettes, megyei és
városi képviselõ és Horváth Lajos dísz-
polgár és iskolaigazgató emléke elõtt.
Gyer tya gyújtással tisztelegtek Göttman
Bódog csendõr alezredes, a város dísz-
polgárának sírjánál, valamint Gáyer
Gyu la, az általános iskola névadójának
családi kriptájánál és Piri Zoltán nyughe-
lyénél. A megemlékezés az alsósági sír-

kertben folytatódott, Fehér László pol-
gármester, Söptei Józsefné alpolgár -
mester, Farkas Gábor jegyzõ, dr. Ko vács
Zoltán az Alsóság-Izsákfai Részön kor -
mányzat elnöke, valamint Bakó László
képviselõ koszorút helyeztek el Gyõrffy
László országgyûlési képviselõ, és Varga
Lász ló Csaba alpolgármester síremléké-
nél. A kegyelet virágaival emlékeztek
Er dé lyi Antal részönkor mányzat-vezetõ

és Horváthné Varga Margit oktatási-köz -
mûvelõdési szakre ferensre. Az izsák fai
temetõben a nemrégiben elhunyt Far -
kas Zoltán, a község elöl járója, rész -
önkormányzati vezetõ em léke elõtt
tisztelegtek a városi kép viselõk. Buda -
pesten Celldömölk díszpolgárainak tisz-
teletére, Kiss Péter és dr. Sze kér Gyula
sírboltjánál helyeztek el ko szorút a város
vezetõi. »NÉMETH NÓRA

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 29. § (4), (6) bekezdésé-
ben foglaltak alapján, ha a kút létesíté-
se engedély nélkül vagy a végleges
hatósági engedélytõl eltérõen történt,
a vízügyi hatóság a vízimunka, víziléte-
sítmény megvizsgálása után – az eset
összes körülményeire is figyelemmel –
a létesítõ részére a fennmaradási en-
gedélyt utólag megadja, egyidejûleg
vízgazdálkodási bírság megfizetését
kell elõírni. A bírság az engedély nélkül
létrehozott építmény értékének 80%-
áig, engedély nélküli vízimunka vagy
vízhasználat esetén 1 000 000 forintig
terjedhet. A természetes személyre ki-
szabott bírság összege nem haladhatja
meg a 300 000 forintot.

A törvény 29. § (7) bekezdése értel-
mében mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól az a létesítõ, aki
2018. január 1-jét megelõzõen enge -
dély nélkül vagy engedélytõl eltérõen
létesített vízkivételt biztosító víziléte-
sítményt, ha a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2018. december
31-ig kérelmezi A közelgõ határidõ
miatt a Farkas Gábor jegyzõvel beszél-

gettünk a témával kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókról.
»Mely kutak esetében kell engedélyt
kérni?
– Tulajdonképpen minden olyan kútra
vonatkozóan le kell folytatni a fenn-
maradási engedélyeztetési eljárást,
amely eddig engedély nélkül mûkö -
dött, legyen az ásott vagy fúrt. Ez alól
az sem mentesül, aki úgy nyilatkozik,
hogy a kutat nem használja, sõt a kút
lefedése sem jelent kivételt.
»Mely esetben tartozik a jegyzõ hatás-
körébe az engedély kiadása?
– A következõ feltételek együttes fenn -
állása esetén jár el a jegyzõ:
• Nem érinthet a kút helye víz bázis -

védelmi védõterületet.
• A kút csak talajvizet és/vagy parti

szûrésû vízkészletet használhat fel. 
• A kútból maximálisan 500 m3 /év

mennyiséget lehet kitermelni. 
• A vízilétesítmény csak ott léte -

síthetõ, ahol az ingatlanon épület
van, vagy az épület létesítésére en-
gedélyt adtak/bejelentés történt a
hatóság felé. 

• A kútra magánszemély kér en-
gedélyt.

• A vízkivétel háztartási igények és/
vagy házi ivóvízigény kielégítés ér-
dekében történik.

Amennyiben ezen feltételek nem állnak
fenn, az eljárást a Katasztrófa vé delmi
Igazgatóságnál kell kezdeményezni.
»Mit tartalmaz a kérelemnyomtatvány?
– A kérelem tartalmi követelményeit a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szük-
séges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII.29.) rendelet határozza
meg. A jogszabálynak megfelelõ kére -
lem nyomtatvány beszerezhetõ a Cell -
dö möl ki Közös Önkormányzati Hivatal
Mûszaki Irodáján. A kérelemhez mel-
lékelni kell egy engedélyeztetési doku-
mentációt, amely tulajdonképpen leír-
ja, hogy milyen ki építéssel, milyen
mû szaki tartalommal valósult meg a
kút. Ezt a doku men tációt a jogsza -
bályban elõírt képe sítéssel rendelkezõ
tervezõ készítheti el.
»Milyen költséggel jár az engedél y -
eztetés a kérelmezõnek?
– Az illetékekrõl szóló 1990. XCIII. tör-
vény mellékletének XIII. 1. pontja alap-
ján az eljárási illeték 5000 forint. Ezen
felül a kérelemhez benyújtandó doku -
mentáció költsége, ami elõre nem is -
mert tényezõ, szintén a kérelmezõt
terheli.

»ÚK

Kutak legalizálása
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Október 27-én tartotta hagyományos
õszi közgyûlését a Kemenesaljai Baráti
Kör. A találkozón a szokásos napirendi
pontok mellett megemlékezésre és
ösztöndíjátadásra is sor került.

Mint minden õsszel, most is meg -
tartotta hagyományos féléves köz -
gyûlését a Kemenesaljai Baráti Kör. A
kör fontos szerepet tölt be a város
életében, hiszen elsõdleges célja, hogy
a korábban még Gábor Áron, de most
már Berzsenyi Dániel nevét viselõ he-
lyi gimnáziumban érettségizett és
Kemenesaljáról elszármazott öregdiá-
kokat összefogja, összetartsa. A közös
gyökerek pedig közös célokat is adnak
minden csoportnak, ilyen cél a baráti
kör számára az, hogy nyomon kövesse
városa épülését, fejlõdését, és tanul-
mányaiban támogassa a település
ifjúságát. Az október 27-i közgyûlés
azonban rendhagyó módon egy gyász-
bejelentéssel vette kezdetét, a közel-
múltban elhunyt dr. Zsiray Ferenc, a
kör egykori elnöke, aki három cikluson
keresztül vezette lelkiismeretesen az
egyesületet. Zsiray Ferencrõl Pálné
Hor váth Mária, a kör alelnöke emléke-
zett meg, elismeréssel adózva a Tapol -
cán szülész-nõgyógyászként, majd fõ -
orvosként tevékenykedõ egykori elnö-
kük emlékének. Mint elhangzott, habár

Zsiray Ferenc az elszármazott diákok
közé tartozott, azonban egész életében
ezer szállal kötõdött szülõvárosához és
egykori gimnáziumához, épp ezért
mindig önzetlenül, jólelkûen és elszán -
tan vette ki a részét a kör mûkö dé -
sébõl. A tagok egyperces néma felál-
lással emlékeztek meg egykori elnö -
kükrõl, majd folytatódott a napirendek
sora. Szelestey László, a baráti kör el -
nöke egy ösztöndíj megítélésérõl tett
bejelentést, melyet a tagok Takács
Sán dornak, az SZMSZC Eötvös Loránd
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
11. D osztályos tanulójának szavaztak
meg. Takács Sándor elsõsorban kiemel -
kedõ tanulmányi teljesítményével
nyer te el a támogatást, hiszen már az
idei évben több elõrehozott érettségit
is tervez, jövõre pedig matematikából
és informatikából emelt szinten fog
érettségizni, hogy aztán programter -
vezõ informatikusként tanulhasson to-
vább. Mindemellett pedig számos ta-
nulmányi versenyen is részt vesz,
kiemelkedõ eredményekkel. Az ösz-
töndíj átadása után a szokásos éves
beszámoló következett a város éle -
térõl. Fehér László polgármester azon -
ban elõször egy közelgõ eseményre
hív ta fel a közönség figyelmét, hiszen
Celldömölk a közeljövõben ünnepli vá-
rossá avatásának 40. évfordulóját. A ja-

nuár 12-re tervezett nagyszabású váro-
si ünnepségre pedig mindenkit invitál
és vár az önkormányzat, aki vala -
milyen módon kapcsolódik, kötõdik a
településhez. Majd beszámoló követ-
kezett a 2018-as év ese ményeirõl,
ünnepségekrõl, fesztiválokról, rendez -
vé nyekrõl, pályázatokról és fejleszté -
sekrõl. A polgármesteri évértékelõt kö -
vetõen gazdasági tájékoztatóval és az
egyéb témákkal folytatódott a Ke me -
nesaljai Baráti Kör hagyományos õszi
közgyûlése.

»NÉMETH NÓRA

Megemlékezés és ösztöndíjátadás a közgyûlésen

Idõpontok:
Hétfõi körzet: 2018.november 10.
Pénteki körzet: 2018. november 17.
Kérjük, a lomtalanítási hulladékot
leg késõbb a lomtalanítás elõtti na-
pon kihelyezni szíveskedjen!
Mi a lomhulladék?
Minden hulladék, ami méreténél
fog va a háztartási hulladékgyûjtõ
edényzetbe nem helyezhetó el.
Ameny nyiben a hulladék mérete
meg haladja a 1 m x 1 m x 1 m-es
méretet, illetve a 50 kg-ot, az
elszállít ha tóság érde kében kihelye -
zés elõtt a megadottnál kisebb da-
rabokra kell bontani!

Lomtalanításkor elszállítjuk 
(a fent megadott méreten belül):
Korlátlan mennyiségben kihelyez hetõ:• Fa ajtó, fa ablak (a benne lévõ

üveg eltávolításáról kihelyezés

elõtt a lakosságnak kell gondos -
kodni, ellenkezõ esetben nem áll
módunkban elszállítani).• Fa bútorok: faszekrény, faasztal,
faszék.• Fém hulladék.
Maximum 1 m3 helyezhető ki!• Matrac, paplan, párna...• Mûanyag ajtó, mûanyag ablak (a
benne lévõ üveg eltávolításáról
kihelyezés elõtt a lakosságnak kell
gondoskodni, ellenkezõ esetben
nem áll módunkban elszállítani).• Mûanyagok: csõ, slag stb.

Nem szállítjuk el:• Gumiabroncs. • Veszélyes hulladékok: TV, monitor,
hûtő, elemek, akkumulátor, lakkok,
ragasztók, elektronikai készülékek.• Zsákban elhelyezett hulladék (kér-
jük a kukába tenni).

• Üveg (szelektív gyûjtõszigeten, iII.
hulladékudvarban ingyenesen el -
he lyezhetõ.• Papír (szelektív gyûjtószigeten,
„sár ga" zsákban, iII. hulladék ud -
varban ingyenesen elhelyez hetõ). • Csomagolóanyagok (szelektív gyûj -
 tõszigeten, „sárga" zsákban, ill.
hulladékudvarban ingyenesen el -
he lyezhetõ)• Építési törmelék: tégla, cserép,
beton, nikecell stb...

A nem kihelyezhetõ hulladékokat
nem áll módunkban elszállítani!
Köszönjük együttmûködésüket!

Ügyfélszolgálat: 9500 Celldömölk,
Dr. Géfin L. tér 10. Telefon: 95/423-
050 E-mail: cellihuke@cellihuke.hu.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ: 13:30-
15:30, csütörtök: 7:30-13:00

Fontos információk a lomtalanításról!

Értesítés
A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sülete Celldömölki Helyi Csoport -
jának vezetõsége szeretettel hívja
és várja tagjait 30 éves jubileumi
rendezvényére, és egyben „Kará -
csonyváró ünnepségére”, melyre
2018. december 21-én (pénteken)
15 órai kezdettel kerül sor a Ke me -
nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz galériájában.
Belépési díj: 1500 ft/fõ, mely a va-
csorát és a zenét tartalmazza.
Jelentkezési határidõ: 2018. novem-
ber 26. 



5

Új Kemenesalja  »  2018. 11. 09. »  K Ö Z É L E T

2018. október 9-én megjelent a
Celldömölki Helyi Közösségi Fejlesz -
tési Stratégia megvalósítása kereté-
ben kiírt TOP-7.1.1-17-H-103-2 kód-
számú Kulturális és közösségi ren-
dezvények, programok szervezése
címû helyi felhívás. 

A rendelkezésre álló 68,5 millió fo-
rint támogatási összeget a Celldö -
mölk város területén székhellyel
vagy telephellyel rendelkezõ civil,

nonprofit és egyházi szervezetek,
helyi önkormányzat, oktatási és
közmûvelõdési intézmények számá-
ra közösségi programok megszerve-
zésére, a celldömölki közösségi élet
felerõsítése és a specifikus igényû
társadalmi rétegek városi közösség-
be való integrálása érdekében létre -
hozásra kerülõ projektek között
oszt ja szét. A felhívás keretében a
helyi támogatási kérelmek benyúj-
tására 2018. november 15. naptól

2019. június 28. napig van lehe -
tõség három szakaszra osztva. Az
elsõ szakasz zárása 2018. november
hó 30. napja. 
Az addig az idõpontig benyújtott pá-
lyázatok kerülnek együt tesen elbírá-
lásra. A helyi felhívás és mellékletei
Celldömölk város honlapján a
Celldömölki Helyi Akció csoport logó -
jára kattintva érhetõ el: http://
www.celldomolk.hu/aloldal.php?m
od=cikk&id=969

Pályázati felhívás kulturális, közösségi rendezvény szervezésére

Városi megemlékezés 1956 októberérõl
1956. október 23-án a magyar nép úgy
döntött, hogy lerázza a diktatúrát,
szembeszáll az idegen megszállókkal
és szabad, független nemzetként éli
tovább az életét. Ezekre a forradalmi
eseményekre emlékezett Celldömölk
városa is az ’56-os dombormûnél.

Nem csak az oktatási intézmények fel-
adata, hogy a diákok nemzeti identitás-
tudatát megalapozza és ápolja, és hogy
ehhez kapcsolódóan a nemzet sors -
fordító eseményeirõl méltóképpen és
hitelesen megemlékezzen. Ugyan ilyen
fontos feladata ez a városoknak, önkor-
mányzatoknak is, hiszen ezek a meg-
emlékezések, a közös gyökerek és a
közös múlt jelentik az egyik leg -
nagyobb összetartó erõt nemzet, szû -
kebb környezetben pedig a lakosság
számára. Celldömölk városa ennek je -
gyében emlékezik meg minden je len -
tõs történelmi eseményrõl, és így em-
lékezett meg október 23-án az 1956-os
forradalomról is. Arról az 1956-os forra-
dalomról és szabadságharcról, mely
Ma gyarország népének a sztálinista ter-
ror és a szovjet megszállás ellen folyta-
tott harca, és mely egyben a 20. száza-
di magyar történelem egyik legmegha-
tározóbb eseménye volt. Az október
23-i városi megemlékezés szónoki sze-
repe Fehér László polgármesternek ju-
tott, aki beszédében kiemelte, történel-
münk évszázadai alatt mi magyarok
többször fogtunk fegyvert az önrendel-
kezésért, az ország függetlenségéért, a
szabadságért.
„Emlékezzünk az 1956 októberének
jelképévé vált lyukas zászlót ábrázoló
emlékmû elõtt a 62 évvel ezelõtti for-
radalmi eseményekre! A zászló a világ
minden táján a nemzeti függetlenség,
az identitás kifejezõje, a közösség jel-

képe. 1956 októberében az idegen cí-
mert vágták ki a nemzet zászlajából, a
lyukas zászló azóta örök mementóként
hirdeti a magyarság szabadságvágyát
és hazaszeretetét. …Minden korban
alapértéknek számított a szabadság
szemben az elnyomással, az önkény-
uralommal és a diktatúrával. Így volt
ez 1956-ban is, mikor a forradalom
lángja október 23-án fellobbant, majd
november 4-én elszunnyadt. Ez a né-
hány nap minden évben a szabadság
és a gyász ünnepe. Október 23. az
örömünnep, bátor fiatalokat ünnep-
lünk, akik hittek abban, hogy ebben az
országban jobb lesz. November 4-én
pedig kegyelettel fejet hajtunk az
elesett hõsök emléke elõtt.”
A polgármester beszédében visszaem-
lékezett a forradalom történelmi ese-
ményeire, arra, hogy október 23-án
Budapesten hogyan vonultak az utcák-
ra a fiatalok, hogyan keltek fel az
1940-es évek végén kialakult uralmi
rendszer ellen, és hogyan követelték
az országot megszállva tartó hadsereg
távozását. Hogyan bontakozott ki az a

forradalom, mely 1956 októberében
még békés tüntetésnek indult. Fehér
László kitért a forradalmat közvetlenül
megelõzõ eseményekre is, arra az
október 22-i nagygyûlésre, ahol a
budapesti mûegyetemisták 16 pontban
összefoglalták követeléseiket. másnap-
ra pedig tüntetést szerveztek ezek
nyomatékosítására. A követelések kö-
zött szerepelt a szovjet csapatok kivo-
nása Magyarországról, az új kormány
létrehozása, a magyar-szovjet kapcso-
latok felülvizsgálata és a teljes véle-
mény- és szólásszabadság.
„1956 októbere mellett emlékezzünk
1989 októberére is, a III. Magyar
Köztársaság kikiáltására, amelynek az
alapja volt a demokratikus jogállam
létrehozása. Hogy mit jelent számunk-
ra 1956 és 1989 októbere? Jelentse
azt, hogy tartsuk tiszteletben a kollek-
tív és az egyéni szabadságot, a véle-
mény- és a szólásszabadságot! Kö -
vessük eszményeinket, az egyenlõség,
az emberei méltóság és az európaiság
eszményeit!”
A polgármester Bibó István sokszor idé-
zett szavaival fejezte be beszédét: „A
szabadság ott kezdõdik, ahol megszûnik
a félelem.” Az emlék beszédet mûsor
követte, Varga Diána, Kovács Alíz és
Var ga Zsófia, valamint a Soltis Lajos
színház színészei, Pesti Arnold és Hurtik
Nóra közremû kö désével. A programban
az ’56-os forradalmi dalok mellett fel-
csendült Faludy György 1956, te csillag
címû verse, valamint Vörösmarty Mihály
Elõszó címû rapszódiája. A dombor -
mûnél rendezett megemlékezés koszo-
rúzással zárult, majd a résztvevõk átvo-
nulva a celldömölki katolikus temetõbe
a kegyelet virágjaival tisztelegtek Ko -
loszár Zoltán és Máté Lajos sírjánál.

»NÉMETH NÓRA
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Projektzáró ünnepség a gimnáziumban
Projektzáró ünnepséget tartott a Cell -
dömölki Berzsenyi Dániel Gimná zium. Az
elõzõ tanév elején jelentette be a hírt a
Sárvári Tankerület, hogy EFOP pályázatok
keretében két celldömölki oktatási in-
tézmény is támogatást nyert infrastruk-
turális fejlesztésekre: a Városi Általános
Iskola 224 millió forintot, míg a gimnázi-
um összesen 91,5 millió forintot. 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium ebbõl a
forrásból tervezte az iskolaépület belsõ
tereinek felújítását, korszerûsítését, va-
lamint egy új futópálya létesítését. A
rekortán futópálya kivitelezése már a
tavalyi évben megtörtént, júniusban
ünnepélyes keretek között adták át is-
kolai használatra. A fejlesztések máso-
dik üteme, a járólapozás, a fapadlók
felújítása, cseréje, a tantermek, a tor -
naterem és az öltözõk felújítása a nyár
során történt meg, a projekt hivatalos
lezárására pedig most pénteken, októ-
ber 26-án került sor. Az eseményen
részt vett Ágh Péter országgyûlési kép -
viselõ, aki gratulált a sikeres infrastruk-
túrafejlesztéshez.
„Amikor majd visszaemlékeztek ezek-
re az évekre, a tanári kar és a fiatalok
arcán túl lesz még valami, ami esze-
tekbe fut jutni” – hangzott a képviselõ
beszéde a diákokhoz. „Ez pedig maga
az épület. A folyosók, a termek, az ud-
var, minden egyes szeglet, amely a
gimnáziumi évek alatt a második ott-
hont jelentette számotokra. Ma már
amikor körbe nézünk, azt láthatjuk,
hogy az épület, bár nem is olyan régi,
nem rendelkezik évszázados múlttal,
de mégis olyan kisugárzása van, mint-
ha a tudomány kiskastélya lenne.
Olyan épület, amelyre büszkék lehet-
nek mindazok, akik benne tanulnak, és
büszkék lehetnek mindazok, akik ben-
ne oktatnak. Olyan hely, amelyre akkor
is jó visszaemlékezni, amikor majd el-
sodort innen az élet.” 
A képviselõ felidézte, hogy alig négy
évvel ezelõtt még a gimnázium bezá-
rásáról keringtek pletykák, azonban a
széleskörû összefogásnak köszönhe -
tõen az intézmény elindult a fejlõdés
útján. 2015-ben 140 millió forintos
köz ponti forrásból megtörtént az épü -
let energetikai korszerûsítése, a hõ -
szigetelés és a nyílászárók cseréje, ezt
követte a teljes tetõcsere 60 millió fo-
rint értékben, melyet az önkormányzat
önerõbõl vállalt magára. Késõbb foly-
tatódtak a fejlesztések, megtörtént az

iskola elõtti park felújítása, átalakítása,
és megszépült az intézmény belsõ ud-
vara is. Most pedig egy újabb nagysza-
bású fejlesztés zárul le a gimnázium
történetében. Ágh Péter beszéde vé-

gén köszönetet mondott mindazoknak,
akik közremûködtek abban, hogy a
gimnázium tényleg minõségi színvo -
nalú körülmények között mûködhes -
sen. Köszönetét fejezte ki Rozmán
László tankerületi igazgató is. Megje -
gyezte, az, hogy a tankerület mind a
hét általa beadott EFOP pályázaton
nyert, a pályázatok mögött álló csapa-
tok eredménye. Külön köszönetét fe-
jezte ki a gimnázium igazgatójának és
igazgatóhelyettesének, akik projekt -
me nedzserként és szakmai vezetõként
vettek részt a pályázat megvalósításá-
ban. A beszédek sorát Sipos Tibor, az
intézmény vezetõje zárta:
„Álmodtunk és közösen megvalósítot-
tuk elképzeléseinket. Megszépültek az
iskola belsõ terei, az osztálytermektõl
kezdve, a közlekedõkön át a tornatere-
mig. Mindannyian örömmel tértünk
vissza az új tanév kezdetére, pedig
nem volt egyszerû ilyen rövid idõ alatt
végezni a kiírt munkával. Az épület
belsõ munkálatain túl örülhettünk a
könyvtár új bútorainak és egy defibril-
látor készüléknek is, nagyban növelve
az itt élõk és dolgozók biztonságát.
Végül essen szó a belbecsrõl. Mind -
azokért, akikért együtt dolgoztunk,
azok az itt álló diákok. De a körülöttük
látható változás nem alakulhatott vol-

na ilyen simán, ha nem lettek volna
olyan diákjaink, akik a nyári szünet ér-
tékes napjaiból ne áldoztak volna a ra-
kodásra, pakolásra. Ez a belbecs.” 
Sipos Tibor végül név szerint is köszö-

netét fejezte ki mindazoknak, akik a
fejlesztésben közremûködtek: a tanke -
rü letnek, a nevelõtestületnek, a pro -
jekt veze tõknek, a gazdasági ügyinté -
zõknek, a ter vezõknek és a kivite -
lezõknek. Majd szalagátvágással hite-
lesítették az eseményt. Az ünnepség
zárásaként az intézmény vezetõi épü-
letbejárást tartottak a meghívott ven-
dégek számára.

»NÉMETH NÓRA

Celldömölkön 55 m2-es üzlethelyiség
kiadó. 
Telefon: +36 95 422493, +36 70 941
2077.

Celldömölk központjában a piaccsar-
noknál 23 m2-es felújított ,klímás
üz lethelyiség kiadó.
Telefon: +36 70 334 6014, +36 70
331 2382.

Celldömölkön (Hámán Kató utca 3.)
pucolt dió, kiváló minõségû eladó.
Telefon: +36 20 8043510

» APRÓHIRDETÉS
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Mint arról már korábban beszámoltunk,
a Nagy Márta vezetésével mûködõ Tü -
csök Bábcsoport (nem elõször) arany -
minõsítéssel tért haza a Gyermek bá -
bosok XXV. Országos Fesztiváljáról,
Eger bõl. Szeptember végén a jubiláló
fesztivál utóhangjaként „Múlt, jelen,
jövõ” címmel rendeztek nyílt nappal
egybekötött konferenciát a hevesi vá-
rosban, melyre Éry-Kovács András, az
egri Harlekin Bábszínház igazgatója –
mint legjobb elõadást – meghívta a
„tücsköket”.

– A bábjáték – a színházhoz hasonlóan-
a jelen mûvészete. Következésképpen
a csoda kategóriájába sorolható: hiszen
élõ anyaggá lényegülõ holt anyagból
dolgozik, amely a pillanat hatására
tetszõlegesen változik át az alkotók és
a nézõk között kialakuló áramkörben –
ezen mottóval invitálták a rangos ese-
ményre a meghívottakat. A kétnapos
rendezvény elsõ napján zajlott konfe -
rencián a bábcsoport ve zetõje Nagy
Márta „Játsszunk báb szín házat!” cím -
mel tartott elõadást, több neves elõ -
adóval együtt. A második napon aztán

a Tücsök Bábcsoport bemutatta „A min -
dentlátó királylány” címû darabját telt -
házas közönség elõtt. A siker ezúttal
sem maradt el, és igazi vastaps ju -
talmazta az elõadott bábjátékot. Mint
azt Nagy Márta elmondta, a celli csapat
nagyon pozitív fogadta tás ban részesült,
az elõadásuk elõtt pró ba lehetõséget
biztosított a Harlekin, utána pedig bete-

kintést nyerhettek a kulisszák mögé, az
egri bábszínház munkájába. Az ismételt
egri szerepléshez támogatókra is talált
a csapat, ugyanis az útiköltséget a Ke -
menesaljai Mûvelõ dési Központ és
Könyvtár, a szállást és étkezést pedig
az Egri Forrás Kulturális Központ finan-
szírozta.

»REINER ANITA

Ismét Egerben ciripeltek a „Tücskök”

Minden mûfajnak megvannak a maga
örökbecsû darabjai. Nincs ez másként a
magyar gyermekirodalomban sem, hi -
szen több tucatra tehetõ a gene rá -
ciókon átívelõ népszerû mesék száma.
Ilyen többek között Mazsola és Tádé
tör ténete, mely nem elõször elevene -
dett meg a mûvelõdési központ szín-
padán. A két közkedvelt mesefigura és
társaik október 28-án szórakoztatták a
kicsiket és nagyobbakat, de minden
bizonnyal a nosztalgiázó felnõtteket is
az Ametiszt Bábszínház elõadásában.

Melyik gyerek ne örülne és búsulna
együtt a szeleburdi kismalaccal egy
olyan mese nyomán, ahol saját életére
ismerhet, örömeit, bánatait láthatja
megelevenedni? És melyik fel nõtt ne
hallgatná szívesen Manócska okos, sze-
retetteljes szavait, amellyel minden
problémát megold, és amellyel akár
utat is mutathat a gyerek ne velés
útvesztõiben... A zenés bábjáték alap-
jául szolgáló mesét Bálint Ágnes írónõ
álmodta és alkotta meg csaknem fél
évszázaddal ezelõtt Mazsola és
Manócska gyerek-felnõtt kapcsolatáról. 
A Manó szelíden, humorral neveli Ma -

zsolát, a falánk, lusta, irigy, olykor hen -
cegõ kismalacot, akivel minden óvodás
azonosulni tud. A türelmes nevelés
azonban mindig célt ér, és kiderül: a ki-

csi malac tud kedves, szorgos, jószívû
is lenni. A mindezeket tartalmazó
egyes epizódok ezúttal bábjáték for-
májában keltek életre, mit sem veszít-
ve varázsukból. A szeretetre méltó,

nagylelkû, sok-sok érzelemmel megál-
dott pöttöm kismalac, és barátainak
kalandjai bájos és élvezetes módon,
sok humorral és jósággal, valamint

némi erkölcsi leckével átszõve több év-
tized múltán is képesek voltak elvará-
zsolni a gyer mekeket és gyermeklelkû
felnõtteket egyaránt.

»REINER ANITA

Mazsola és Tádé – egy örökzöld mese
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A Celldömölki Városi Általános Iskola 7.
b és 7. d osztályos tanulói a „Határ -
talanul” pályázat keretében ismét
lehetõséget kaptak a kárpátaljai ma-
gyarlakta területek meglátogatására.

A kirándulást alapos elõkészületek
elõz ték meg. A tanulók különbözõ tan -
órák keretében közelebbrõl is meg -
ismerkedtek Kárpátalja mûvészeti, tör-
ténelmi, földrajzi és biológiai sajátos-
ságaival, nevezetességeivel. 
A hajnali indulás után Munkácsra ér -
keztünk elõször, ahol megtekintettük a
várat, majd Munkács belvárosában tet-
tünk sétát. A gyerekek kisebb csopor-
tokban kaptak feladatokat, feltérké-
pezve a város nevezetességeit. Szállá -
sunk a jelentõs magyar lakossággal
rendelkezõ Beregszászon volt. 
Második napunkat a Sárosoroszi Általá-
nos Isko lában töltöttük, ahol nagy sze-
retettel vártak minket a tanulók és a
peda gógusok. Kedves mûsorral köszön -
töt tek bennünket, énekeltek, zenéltek
a tiszteletünkre, a celldömölki gyere-
kek pedig egy legendát adtak elõ a
Ság  hegy keletkezésérõl. Az ismerke-
dést közös játék, foci és kosárlabda kö-
vették. Délután Tiszaújlakon megko-
szorúztuk a turulmadaras Rákóczi em -
lék mû vet, valamint megcsodálhattuk
Cset falva fakazettás, gyönyörû refor-
mátus templomát. A nap zárásaként
akrobatikus biciklis bemutatón vettünk
részt, ahol a celli gyerekeknek is lehe -
tõsége volt a különleges elemek meg-
tanulására. A kárpátaljai gyerekek te-
hetsége, ügyessége mindannyiunk tet-
szését elnyerte.

Kirándulásunk kö vetkezõ napját a Kár -
pátok hegyei között töltöttük, ahol ellá-
togattunk a lélegzetelállító Vereckei-há-

gó környékére, összehasonlítva a Fesz -
ty-körkép panorámáját a látottakkal. A
Szolyvai Emlékparkban szomorú meg-
emlékezés részesei voltunk, szembesül-
ve a második világháború után „málen-
kij robotra” elhurcolt kárpátaljai ember-

ek tragédiájával. Jártunk titok zatos
középkori várban, lenyûgözõ, aranyku-
polás görög katolikus kolostorban és
megkóstoltuk a gyógyító erejû polenai
forrásvizet is. Csodás élményekkel gaz-
dagodva tértünk haza szeptember vé-

gén Kár pát aljáról, ahol nemcsak a távo-
li vidék különleges szépségeit fedeztük
fel, de az ott élõ magyarok vendégsze-
retetét is örökre a szívünkbe zártuk.
Köszönjük a lehetõ sé get!

»MÓGOR ANITA

Kirándulás Kárpátaljára

Elstartolt a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár 2018-2019-es szín -
házi évada, október 20-án. A szín ház -
barátok ezúttal a Pesti Mûvész Szín ház
egyik legújabb szórakoztató vígjátékát, a
„Kaviár és lencsét” tekinthették meg
évadnyitó darabként. 

Míg a kaviár a tékozló gazdagság, addig
a lencse a szegénység szimbóluma. Az
igazi olasz életörömmel, jókedvvel át -
szõtt vígjátékban mindkettõbe bele kós -
tolhatott a nézõteret zsúfolásig meg töltõ
közönség, hisz a kétrészes komédia nem
másról szólt, mint a gyors meggaz da -

godás lehetõségérõl, a sze génység hely -
zeteirõl, nem utolsósorban pedig a
páratlan emberi lelemé nyes ségrõl...
A forró Nápolyban játszódó elgondol-
kodtató és tanulságos történet fõhõse
Leonida Papagatto, szélhámos, fõállású
„vendég”. Ünnepségekre, lakodalmak-
ra és úri fogadásokra jár vacsorázni,
ahol jobbnál jobb falatokkal még a zse-
beit is telerakja. De neki még ez sem
elég, és egy nagy ívû ötlettõl vezérel-
ve megalakítja a Nápoly város sze -
gényeit segélyezõ Szeretetligát, hogy
végre ne csak jókat egyenek, hanem jó
pénzhez is jussanak. Ekkor még nem

sejti, hogy élete legnagyobb kala -
majkájába keveredett, amibõl aztán
természetesen egymást érõ bonyo -
dalmak fakadnak. 
A fõhõs egyre több mulatságos, és per-
sze kínos helyzetbe keveredik. A leg -
kínosabb, amikor egy milliomosnõ
meg kéri, rejtse el otthonában a gyil -
kossággal vádolt fiát. Ebbõl a szituáció-
ból pedig csakis bonyodalom származ-
hat, ami viszont egy vígjáték magvát
adja, hiszen abból bontakozik ki a ne -
vetés virága, amibõl nem is volt hiány
a népes publikum körében. 

»REINER ANITA

„Kaviár és lencse” – nem az étlapon, hanem a színpadon...
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Újabb jelentõs mérföldkõhöz érkezett a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ Mó -
ritz galériája, október 26-án ugyanis
nem kisebb mûvész ideiglenes tárlata
nyílt meg kiállítóterében, mint Victor
Vasarely. 

Vasarely pedig mindmáig az egyik leg-
ismertebb és legsikeresebb magyar
kép zõmûvész, az op-art egyik elindí tója
és szellemi vezéralakja, mûvésze tével
nem csak kortársai közül emelkedett ki,
de világhírnévre is szert tett. Most a pé-
csi Janus Pannonius Múzeum nak kö -
szön hetõen alkotásait Celldö mölkön is
megcsodálhatják az érdek lõdõk. A Va -
sarely-tárlat megnyitójára péntek este
került sor, az ünnepélyes esemény
bevezetõjeként Söptei József né alpol -
gár mester tartott köszöntõt. Az alpol -
gármester elsõsorban örömét fe jez te ki
a megnyitón összegyûlt szépszámú kö-
zönségért, bízva abban, hogy az elkö -
vetkezõ hónapban még sokszor ennyi-
en látogatják majd meg a tárlatot. Az
alpolgármester röviden bemutatta Vic -
tor Vasarely, vagyis születési nevén
Vásárhelyi Gyõzõ életét, munkásságát,
és az általa elindított új abszt rakt geo-
metriai irányzatot, az op-artot. Majd át-
adta a szót Nagy And rásnak, a Janus
Pannonius Múzeum fõ muzeológusának,
aki egy rövid ismer te tõvel támasztotta
alá, hogyan és miért is tehetett Victor
Vasarely ekkora hírnévre és elismert -
ségre szert, az optikai mûvészet pedig
hogyan válha tott ennyire meghatározó
mûvészeti irányzattá. Vasarely párizsi
elsõ kor szakának fõ mûvei – a Zebra
címû szõ nyegek, amelyek a vonalak
vastag ságára, sûrûségük-ritkulásuk di -
na miká jára építenek – erõteljesen az
op-art felé mutattak. Elmélyedve az
absztrakcióban, a hullámzó térbe fordu-
ló spirál, a plasztikus hatást keltõ négy -
zetek és rombuszok lettek fõ témái, s
az orga nikus formák statikus elemekbõl
való felépítésének lehetõségeivel kísér-
letezett. Kompozíciós elveinek csiszolá-
sával az op-art fontos alkotásait hozta

létre. A 30-as, 40-es évtizedfordulón
kezdett el festeni. Korai képeit a grafi-
kus szemlélet hatotta át, de gazdag
színskálával dolgozott, amely lírai
absztrakt mûvek sorát eredményezte. A
még erõsen a látványhoz kötõdõ szem -
lélete késõbb gyökeresen megválto-
zott. 1947-ben világosan tudatosult
ben ne a tiszta forma és a tiszta szín
absztrakciójának a lényege, ettõl kezd-
ve egyre inkább geometrikus szer -
kezetekkel és egynemû színsíkokkal
dolgozott. Elemi egyszerûségû, õsi for-
mákat keresett, és a természet formáit
tanulmányozta. 1948-tól indult Kris tály-
korszaka, amelyen belül Gordes dél-
francia kisváros középkori szerkezetét
és épületeinek formaelemeit tanulmá-
nyozta. Az ablakok sarkosan levágott
négyzetei, rombusz alakú formái és ár-
nyékaik pozitív-negatív terekké változ-
tak képein, amelyeket tovább absztra-
hálva és szabályos geometriai rend -
szerbe vetítve kristályos képzõd mé -
nyekre emlékeztetõ szerkezeteket te-
remtett. A síkfelületek kontrasztjaiból
kibontható, illuzionisztikus hatások vál-
tak központi ábrázolási problémájává,
megoldásukkal az egész életmûvet
meg határozó mûsorozatok jöttek létre.
E korszakát az élénk színek uralták,
késõbb festészete a fekete-fehér és a
monokróm irányába ment el. Összetet-
tebb és bonyolultabb kompozíciókat
készített, amelyek gyakori alapmotí -
vuma az ívelt forma és a fûrészfogsor
volt. A síkok hol élesen elhatárolódtak,
hol finom átmenetekkel egymásba
tûntek. Az 1950-es években kezdõdött
kinetikus korszaka, amelynek lényege a
mozgás érzetének felkeltése volt a
kontrasztos elemek elmozdításával.
Ekkor került érdeklõdésének látószö -
gébe az építészet. A mûvészetek integ -
rációját vallotta, nagyméretû, monu-
mentális alkotásokra vágyott, amelyek
alkalmasak a város plasztikai arculatá-
nak megformálására, hogy képes le -
gyen kifejezni az ott élõk mûvé szettel
és lakóhelyükkel való kapcsolatát.

1954-ben megbízást kapott a caracasi
egyetemi város tervezõjétõl három
nagyméretû munka elkészítésére, ame -
lyek a „színes város” alkotói kor szakát
készítették elõ. Kinetikus korsza kának
fõ kérdése az idõ és a mozgás optikai
törvényszerûségekre és pespektívikus
ábrázolási törvényekre alapozott síkba
vetítése, melynek ered ményeként a
mûalkotás a nézõ elmozdulása nélkül is
a térillúzió érzetét kelti. Kedvelt és gya-
kori formája a félgömb és a három egy-
bevágó rombusz összeillesztésébõl ke-
letkezett kocka lett. Kompozíciói, tér-
alakzatai letisztultak, színvilágában a
tónusok gazdagsága jelent meg. Va -
sarely festményeit szitanyomatokon
terjesztette, hogy a tömegek is hozzá
tudjanak jutni. A mûtárgy és a mû -
vészet demokratizálását vallotta, amit
egész munkássága szolgált. Ezt az élet-
pályát, és ezt az új formarendszert te-
kintheti most meg az, aki ellátogat a
Móritz galériára. A Vasarely kiállítás
december 5-ig látogatható.

»NÉMETH NÓRA

Az op-art mestere Celldömölkön

Celldömölk Születés: Farkas László
és Kövesdi Julianna fia: László, Ne -
mes Norbert és Gottfried Mónika
leánya: Karolina. Halálozás: Nagy
Lajos János, Horváth József, Huszár
István, Szabó László, Szórádi József
Jenõné szül. Farkis Anna, Nagy Sán -
dorné szül. Bartakovics Mária, Szabó
Istvánné szül. Bittman Piroska, Nyo -
szoli László, Orbán Lajos. Egyházas -
hetye Halálozás: Gombor Antalné
szül. Németh Erzsébet Mária. János -
háza Halálozás: Wittinger Józsefné
szül. Meszes Mária. Nagysimonyi
Ha lálozás: Lõrincz Imréné szül.
Schöngrund Terézia, Bánhegyi Mi -
hályné szül. Horváth Elvira, Kutasi
Pál. Kenyeri Halálozás: Sinka Sán -
dor né szül. Markovits Irén Mária.
Pápoc Halálozás: Horváth Tibor Jó -
zsefné sz. Kanter Irén.

Anyakönyvi hírek
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Egy nép identitástudatának megõrzé -
séhez mindig is nélkülözhetetlenek
voltak a szimbólumok, s ez a tény ma,
a globalizáció világában még fokozot-
tabban érvényesül. Nemzetünk két
fontos jelképét, a Parlamentet s a ben -
ne õrzött Szent Koronát látogathatták
meg a Városi Általános Iskola diákjai
október 17-én, a Gyermek és Ifjú sági
Országgyûlés alkalmával. 

A kezdeményezést már nyolcadik alka-
lommal szervezte meg a Nemzetközi
Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egye -
sülete, s a rendezvény résztvevõit egy,
a Gyermekek Világnapján meghirde-
tett, „Milyen kérdést tennék fel a mi -
niszterhez, ha képviselõ lennék?” címû
pályázat alapján válogatták.
Tanulóink túlnyomó többsége most
elõször járt a Parlamentben, ahol óriá-
si hatással volt rájuk az épület le nyû -
gözõ mérete, a csarnokokat jellem zõ
büszke elegancia, valamint a tény,
hogy ebben a csodálatos palotában – a
fõlépcsõ mellett álló nyolc márvány-
monolit kivételével – minden magyar
alapanyagokból készült, hazai meste-
rek munkáját dicsérve. Egy rövid álló -
fogadást követõen bevonultunk abba
az ülésterembe, ahol annak idején a
Felsõház tanácskozott. Gyermekeink a
pódiumtól közvetlenül balra foglaltak
helyet, mi, felnõttek pedig távolabb, az
oszlopok takarásában, jelezve, hogy
innentõl övék a fõszerep. A diákokat
dr. Edvi Péter, az NGYSZ elnöke, vala-

mint dr. Kövér László, az Országgyûlés
elnöke üdvözölte a „Nemzet Házában”
– utalva ezzel az anyaország és a jelen-
legi politikai ha tá rokon kívül élõ ma-
gyarok szoros összetartozására. Ezután
a szavazással kapcsolatos alapfogalmak
tisztázása, valamint a szavazógombok
használatának begyakorlása követke -
zett. Utóbbi nem ment zökke nõk nél-
kül, az ifjú parlamentaristák je lentõs
része elsõre ugyanis igennel szavazott
egy arra irányuló kérdésre, miszerint
„szeretnének-e kukoricán térde pelni.”
Dr. Kövér László derûsen úgy válaszolt,
hogy „ez esetben már hozatja is a ku-
koricás zsákokat,” amit hatalmas neve-
tés fogadott a teremben. Azután elkez -
dõdött a komoly munka. A történelmi

Magyaror szág különbözõ te rületeirõl
érkezett 350 tanuló kérdései és javas-
latai az oktatástól a közlekedésfejlesz-
tésig életünk szinte minden szféráját
érintették. Révfi Dalma, iskolánk nyol-
cadik osztályos tanulója interpellációjá-
ban arra volt kíváncsi, hogy az egész-
ségügyben miért nincs nagyobb odafi-
gyelés az emberekre. Egy finom ebéd
után összekötõnknek, Topár Zsolt úrnak
köszönhetõen a Szent Korona elõtt is
tiszteletünket tehettük, ahol egy
õrségváltásnak is tanúi lehettünk. A ter-
vek szerint legközelebb decemberben, a
Parlamenti Gyermekkará csony kereté-
ben látják újra vendégül iskolánk tanuló-
it, szintén az NGYSZ szervezésében.
Köszönjük a lehe tõsé get! KM

Megkérdeztük a minisztert
CVÁI-s diákok látogatása a Nemzet Házában 

Harisnyás Pippi a gyermekbérletben
A felnõtt színház bérlettel párhuzamo-
san elindult az új évad gyermekbérlet
sorozata is a mûvelõdési központban. A
hagyományoknak megfelõen ezúttal is
az óvodások és kisiskolások érdeklõ dé -
sére tart számot az intézmény. Elsõ
elõadásként a „Harisnyás Pippi, avagy a
világ legerõsebb gyereke” címû törté-
netet tekinthették meg a gyerekek, ok-
tóber 19-én. 

A Fogi Gyermekszínház új bemutatója-
ként aposztrofált darab a televízióban
is sokszor vetített Harisnyás Pippi ka-
landjait mesélte el, akinek különös

ismertetõjelei: vörös copfos, szeplõs,
felemás harisnyát és kétszer nagyobb
cipõt visel, mint a lába. Neveletlen, ra-
koncátlan és eleven, de mindig helyén
van az esze és a szíve. A nem minden-
napi kislány elragadó természetessé-
gével mindenkit meghódít, barátaiért
bármit megtenne. Járt már a világon
mindenütt, de még sohasem járt isko-
lába, pedig majdnem tízéves. Hajós ka -
pitány apjával járta a világ tengereit,
aki azonban egy viharban eltûnt, a ki-
lencéves lány ekkor egy város szélén
lévõ roskatag öreg házba költözött. A
hajóról csak két holmit hozott magával:

egy kis majmot, és egy kis koffert tele
aranypénzzel. A legenda szerint Haris -
nyás Pippi ifjú kora ellenére olyan erõs,
hogy legyõzi a cirkuszi erõmûvészt
meg az aranyaira pályázó rablókat... és
a mesejátékban természetesen még
számos izgalmas kaland részese volt
barátaival együtt, ahogy általuk a né -
zõtéren ülõ gyerekek is. 
A mesebérlet következõ programjára
november 16-án kerül sor, amikor a
„Mátyás király mézbora” címû elõadást
tekinthetik meg a gyerekek a Nektár
Színház elõadásában.

»REINER ANITA
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A „Nagy Háborús Emlékév 2018” ren-
dezvénysorozat keretében Szombat -
helyen már korábban bemutatták a
„Galícia földje borul reám” címû do ku -
mentumfilmet, mely az elsõ világ há -
borúban elesett hõsi katonáknak állít
emléket, köztük is kiváltképp az egy-
kori Vas vármegyei 83-as gyalogezred-
nek. A film Döme László közremû kö -
désével érkezett Celldömölkre, a rend-
hagyó bemutatóra október 29-én ke-
rült sor a KMKK Art Moziban.

Négy év szolgálat a keleti, majd az
olasz fronton negyvenezer katona rész-
vételével, akik közül 10.568-an sebe-
sültek meg, és 6679-en szenvedtek
hõsi halált – mindezek a vasi 83-as
gya logezred legfontosabb paraméterei.
Az éppen száz esztendeje befejezõdött
I. világháborúban a galíciai fronton
több ezer magyar katona harcolt a ha-
zájáért, de több mint ötszáz hõsi halott
sírhelyérõl máig nem ismertek a pon-
tos adatok. A film lelkes hagyo mány -
õrzõk és hadisír kutatók összefogásával
kutatja a kelet-galíciai hadszíntéren, a

Vas vármegyei bakák temetõit, állása-
it. Korabeli térképek, hadinaplók és he-
lyi lakosok visszaemlékezései alapján
azonosították azokat a helyeket, ahol a
83-as gyalogezred állásai és hadi te -
metõi voltak. A dokumentumfilm a 83-
as gyalog és a 11-es hu szár ezred elsõ
világháborús hadi életére emlékezik
vissza, bejárva a kapcsolódó helyszíne-
ket, ami által útifilm jelleget is kapott.
Külön érdeme, hogy olyan helyszíne -
ket, temetõket is megörökít, melyek

eddig felfedezetlenek voltak. Az alko-
tás több mint 3000 km-en keresztül
mutatja be Galícia nagy háborús emlé-
keit, közte a 83-as gyalog és a 11-es
huszárezred küzdelmének színtereit,

valamint azon elhagyott temetõket,
melyben vasi bakák nyugszanak.
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Cell -
dömölki Csoportja egy kamarakiállítást
is szervezett a filmbemutató, valamint
a 100 éves évforduló kapcsán, mely
november 16-ig tekinthetõ meg a mû -
velõdési központ második emeletén. A
tárlók a 83-as gyalogezred emlékeit, és
egyéb I. világháborúhoz kötõdõ relikvi-
ákat, anyagokat tartalmaz.

»REINER ANITA

„Galícia földje borul reám...”
Elsõ világháborús dokumentumfilm a moziban



Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels
– PTE PEAC Kalo-Méh 2-6, asztalitenisz
extraliga mérkõzés, 6. forduló
Páros: Kriston, Szita – Lindner, Gerold
3:2 (8, 6, -10, -6, 8) Meglepõen köny-
nyen indult az összecsapás a celliek
szemszögébõl, ám a harmadik negyed -
tõl megtorpantak Kristonék, és a pécsi
kettõs döntõ szettre kényszerítette a
mieinket. Az ötödik játszma szoros csa-
tát hozott, a hazaiak jobban koncent -
ráltak, így elõnnyel vághattak neki az
elsõ egyéni körnek. (1-0) 
Egyéni 1. kör: Szita – Lindner 3:1 (3, -6,
6, 8) Szita játékán nyoma sem volt a
deréksérülésének, nagy lendülettel, el -
lent mondást nem tûrõen játszott. Lind -
ner hiába igyekezett tartania lépést a
cellivel, nem sikerült neki, így újabb
hazai siker született. (2-0). Kriston –
Demeter 2:3 (4, -4, 9, -3, -4) Kriston
nagyon hullámzóan játszott, az elsõ
szettben sima gyõzelmet aratott, azon -
ban az utolsó kettõben esélye sem
volt. Demeter nagyon „harapott”, és
felõrölte Kristont. (2-1). Fazekas – Ge -
rold 0:3 (-10, -5, -5) Az este elsõ ko-
molyabb meglepetése. Fazekas súlyta-
lanul, enerváltan játszott, nyert szett
nélküli vereségére aligha számított
bárki is. (2-2).
2. kör: Szita – Demeter 0:3 (-7, -10, -9)
A pécsiek játékosa ezúttal is nagyon el-
szánt volt, pontosan, agresszíven ját-
szott. Szita igyekezett pontot szerezni,
ám reális esélye a gyõzelemre csak a
második szettben volt. Demeter gyõ -
zel mével fordított a Pécs. (2-3). Faze -
kas – Lindner 2:3 (-8, 10, 8,-7, -5) A két

egykori csapattárs nagy küzdelmet
folytatott a nagyon értékes gyõzele -
mért, és ebben a küzdelemben Faze -
kas maradt alul. Hiába volt elõnyben 3
szett után a celli játékos, Lindner az
utolsó két játszmában sokkal koncent-
ráltabb volt, Fazekas rengeteg hibával
játszott. (2-4). Kriston – Gerold 0:3 (-7,
-10, -3) Az elsõ két szettben még volt
lehetõsége a pontszerzésre Kristonnak,
ám a harmadik játszmában csak test-
ben volt ott, hitetlenül, gyengén ját-
szott. (2-5).
3. kör: Fazekas – Demeter 0:3 (-8, -11, -
9) Ez a párosítás az utóbbi években iga-
zi presztízscsatákat hozott, általában
Fazekas sikerével. Ennek ezen az estén
nyoma sem volt, Demeter azt csinált a
celli játékossal, amit csak akart, Faze kas
még szettet sem tudott nyerni. (2-6).
Nagy várakozás elõzte meg a két ta -
valyi döntõs rangadóját. A celliek eddig
hibátlan mérleggel rendelkeztek, a pé-
csiek egy rangadót már elveszítettek a
fõvárosban, a listavezetõ BVSC ellen
(1-6). Egy esetleges celli sikerrel ko-
moly hátrányba kerülhetett volna a
Pécs, ám már a találkozó elõtti percek-
ben sötét fellegek gyülekeztek a CVSE
együttese felett. Szita Márton játéka
negyed órával a hivatalos kezdési idõ -
pont elõtt még kérdéses volt, hisz fáj-
dalmat érzett a derekában. A hazai
vezetõség komoly erõfeszítéseinek há -
la, sikerült õt játékra alkalmas állapot-
ba hozni, így reményekkel telve vártuk
a találkozót. 
Párosban nagyon simán indult az
össze csapás, hisz az elsõ két szettet

könnyedén nyerték Kristonék, ám a
folytatásban visszaestek, így döntõ
szettre kényszerültek. Szeren csére ösz-
sze tudták kapni magukat, így a
nagyon fontos elsõ gyõzelem meg -
született. Az egyéni mérkõzések sorát
Szita Márton nyitotta, és remekül ját -
szva, sima gyõzelmet aratott korábbi
csapattársa, Lindner Ádám felett. 2-0-s
hazai vezetésnél még senki nem gon-
dolta az alsósági sportcsarnokban,
hogy több celli sikernek már nem örül-
hetünk ezen az estén. Kriston elõbb öt
játszmában Demetertõl kapott ki, majd
Gerold gázolt át rajta 3 szettben. Szita
a második körben már nem tudott
szettet nyerni, 0-3-al maradt alul De -
meterrel szemben. Az igazi hidegzu-
hany ezen a szombaton Fazekas Péter
játéka volt. Gerold és Demeter ellen
játszmát sem tudott nyerni, Lindner el -
len ugyan kettõt hozott, de a gyõ -
zelemhez ez sem volt elég. Ener váltan,
erõtlenül játszott, és egy ilyen ranga-
dón nem bírta el a csapat, hogy két já-
tékosa is nyeretlen maradt. Hiába in -
dult jól a mérkõzés, a vége csalódás
lett, így különösen fontos összecsapás
vár Szitáékra november 9-én idegen-
ben, a BVSC ellen. 
Az extraliga 5. fordulójában:
Aqvital Csákvári TC – Celldömölki VSE-
Swietelsky Jufa Hotels 0-7, asztalitenisz
extraliga mérkõzés
Páros: Hoffmann, Várbeli – Szita, Kris -
ton 0:3 (0-1)
Egyéni 1.kör: Hoffmann – Kriston 2:3,
Várbeli – Fazekas 0:3, Éliás – Szita 0:3
(0-4)
2.kör: Hoffmann – Fazekas 2:3, Éliás –
Kriston 2:3, Várbeli – Szita 0:3 (0-7)

»CSUKA LÁSZLÓ
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Vereség a rangadón

F. Dátum Mérkõzés Helyszín

5. 2018. 11. 15. (csütörtök) 19:45 Répcelaki SE – CVSE Vulkán Fürdõ Répce Sportcsarnok

6. 2018. 11. 20. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – Deck Bistro SE CVSE-Swietelsky Aréna

7. 2018. 11. 29. (csütörtök) 19:15 S.A.K.K. – CVSE Vulkán Fürdõ Tinódi Gimnázium

8. 2018. 12. 04. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – Büki-TK CVSE-Swietelsky Aréna

9. 2018. 12. 14. (péntek) 19:15 BC Olad – CVSE Vulkán Fürdõ Kanizsai Dorottya Gimnázium

10. 2018. 12. 18. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – Szombathelyi Egyetemi SE CVSE-Swietelsky Aréna

11. 2019. 01. 08. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – 9700.hu Ingatlaniroda CVSE-Swietelsky Aréna

12. 2019. 01. 15. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – Kõszegi SE CVSE-Swietelsky Aréna

13. 2019. 01. 22. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – Cosmos Home CVSE-Swietelsky Aréna

14. 2019. 01. 29. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ –  Vasvári KSE CVSE-Swietelsky Aréna

15. 2019. 02. 06. (szerda) 20:20 Falco KC U20 – CVSE Vulkán Fürdõ b  Nagy Lajos Gimnázium

16. 2019. 02. 12. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – Répcelaki SE CVSE-Swietelsky Aréna

17. 2019. 02. 20. (szerda) 20:45 Deck Bistro SE – CVSE Vulkán Fürdõ SZMSZC Gépipari

18. 2019. 02. 26. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ –  S.A.K.K. CVSE-Swietelsky Aréna

19. 2019. 03. 07. (csütörtök) 18:45 Büki-TK – CVSE Vulkán Fürdõ Bük Városi Sportcsarnok

20. 2019. 03. 12. (kedd) 19:45 CVSE Vulkán Fürdõ – BC Olad CVSE-Swietelsky Aréna

21. 2019. 03. 18. (hétfõ) 19:45 Szombathelyi Egyetemi SE – CVSE Vulkán Fürdõ Bolyai János Gimnázium

22. 2019. 03. 29. (péntek) 20:1 9700.hu Ingatlaniroda – CVSE Vulkán Fürdõ Bolyai János Gimnázium

RÁJÁTSZÁS

CVSE-Vulkán Fürdõ kosárlabdacsapa megyei sorsolása



Magabiztos gyõzelem hazai pályán
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Csep -
regi SE 3-0 (1-0). – megyei I. osz tályú
bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Cell -
dömölk, 100 nézõ, vezette: Szabó III. Z.
Celldömölki VSE: Osvald – Lempeg, Büki
(Virág 70.), Enyingi, Varga J., Gorácz
(Németh 65.), Horváth D., Péter (Ko -
vács 54.), Molnár, Huszár, Piri (Czöndör
79.). Edzõ: Kovács Balázs.
Csepreg: Taródi Á. – Tájmel, Steiner M.,
Kótai, Takács, Reichardt, Baranyai, Pó -
cza, Varga B. (Steiner Zs. 76.), Maráczi,
Németh B. (Péntek 59.). Edzõ: Steiner
Zsolt.
Gólszerzõ: Molnár 25., Molnár 76., Né -
meth 78.
Nem kezdõdött nagy iramban a találko-
zó, a celliek igyekeztek fölényt kiharcol-
ni, ám a csepregiek a saját térfelükön

hatékonyan védekeztek. A ha zai me -
zõnyfölény sokáig meddõnek bizonyult,
a 25. percben azonban Pi rivel szemben
szabálytalankodtak a tizenhatos vonalá-
nál, és a szabad rúgást Molnár Tamás
lõtte Taródi kapujának jobb oldalába. A
gól nem hozott változást a játék képé-
ben, továbbra is birtokolta a labdát a
Celldömölk, ám a betömörülõ vendég
védelemmel nem igazán tudott mit
kezdeni. A szünetig nem változott az
eredmény, 1-0-s ha zai elõnnyel vonul -
tak pihenõre a felek. Fordulás után egy-
gyel magasabb fokozatba kapcsolt a
CVSE, veszélyesebb támadásokat veze-
tett, és egyre többször ijesztett rá a
csepregi együttesre. A befejezésekkel
azonban sokáig hadilábon álltak Kovács
Balázs játékosai, ennek köszönhetõen

egészen a 75. percig élt a vendégek re-
ménye, hogy egy esetleges kontrából
egyenlíteni tudnak. Ez a bizonyos kont-
ra azonban nem jött, jött helyette
Molnár Tamás, és szép találattal dupláz-
ta meg saját, és csapata góljaink szá-
mát. Mire a kapott gól okozta sokkból
némileg felocsúdhatott volna a Csepreg,
Németh József 3 perc eltel tével meg -
szerezte a mérkõzés harmadik találatát
is, beállítva ezzel a 3-0-s végered-
ményt. A lefújásig még volt pár lehe -
tõsége a házigazdának, de ezek rendre
kimaradtak, így a vendégek megúsztak
egy nagyobb arányú zakót. Nem ezen a
délutánon mutatta legszebb arcát a cell-
dömölki csapat, de ilyen teljesítménnyel
is magabiztos, megérdemelt gyõzelmet
aratott. »CSUKA LÁSZLÓ
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CVSE-Vulkán Fürdõ – Marcali VSzSE 95-
68 (30-17, 22-17, 28-15, 15-19), NBII-
es kosárlabda-mérkõzés, Celldömölk
CVSE-Vulkán Fürdõ: Németh B. 4, Szabó
B. 25/9, Hérincs R. 5, Orbán T. 12, Gaál
T. 5/3, Lang Z. 2, Rozmán K. 18, Csói
G., Kovács K. 15/9, Adorján T., Somogyi
Á. 9/3. 
Az elõzõ heti vereség után, hazai pá-
lyán javíthatott a celldömölki együttes,
ehhez azt a Marcalit kellett legyõzni,
amelyik eddig nyeretlenül állt a baj-
nokságban. A CVSE-Swietelsky Aréná -
ban ezúttal is szép számú szurkoló jött
össze, és nagyszerû hangulatban kez -
dõd hetett a celliek második hazai NBII-
es mérkõzése. Gyorsan belekezdtek a
mieink, hisz az elsõ pár kosarat köny-
nyedén megszerezték, a vendégek a
palánk alatt rendre rossz megoldást
választottak. Duplából és triplából is
eredményesek voltak a házigazdák,
ennek köszönhetõen már az elsõ ne-
gyed végére 30 egységig jutottak, és a
folytatásban sem hagyott alább a len-
dületük. Igaz, a második negyedben
volt egy pontszegényebb periódusa a
mérkõzésnek, de a hazaiak hibáit a

vendégek nem tudták kihasználni, õk
sem céloztak pontosabban ezekben a
percekben. A félidõ végére már 18
pontos elõnyt szerzett a CVSE, nyugod-
tan játszhatták saját játékukat a 3. ne-
gyedben is. A marcaliak sokat hibáztak,
pontatlanok voltak a palánk alatt, és a
lepattanókat sem sikerült nagy száza -
lékban begyûjteniük, így egyre tete-
mesebb hátrányba kerültek. Az utolsó
játékrészben próbált kozmetikázni az
eredményen a vendég együttes, ám
hátrányából mindössze 4 pontot sike-
rült lefaragnia, így a meccs végét jelzõ
sípszó pillanatában 95-68-at mutatott
az eredményjelzõ. A Celldömölk végig
irányította a mérkõzést, magabiztosan
játszva, megérdemelten nyert.

Az NB II. 3. fordulójában:
Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs –
CVSE Vulkán Fürdõ 91-70 (22-17, 17-
21, 23-15, 29-17)
A Vas megyei kosárlabda bajnokság-
ban:
Cosmos Home – CVSE-Vulkán Fürdõ 38-
33 (13-9, 8-5, 6-12, 11-7), megyei
kosárlabda bajnoki mérkõzés

CVSE-Vulkán Fürdõ: Esztergályos 6/3,
Németh 3, Bíró, Orbán 11, Somogyi 7.
Cserék: Tóth 4, Lang, Kovács B., Ador -
ján, Nagy 2.

»CSUKA L.

NB II.
Kanizsa Sörgyár SE – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS III. 7 : 11
Iván Csaba 3, Markó András 3, dr. Né -
meth Gábor 2, Bakonyi Bertalan 2,
Iván Csaba-Markó András páros.
Az egységesebb csapatunk jó játékkal
szerezte meg a gyõzelmet.
NB III. 
Mosonmagyaróvári TE II. – CVSE-SWIE-
TELSKY JUFA HOTELS V. 5 : 13
Szabó Ferenc 4, Teket Attila 3, Lukács
Balázs 2, Csupor Máté 2, Szabó Ferenc-
Teket Attila, Lukács Balázs-Csupor
Máté párosok.
A várakozásnak megfelelõen sima gyõ -
zelem született.

Bajnoki mérkõzések
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




